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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. 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

I punkt 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

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

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

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

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

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

II  punkt  
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8.30 -  12.30  
Trawniki   - Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trawniki 630 

Wtorek - - 

Środa 11.30 – 15.30 
Trawniki   - Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trawniki 630 

Czwartek - - 

Piątek  8.30 – 12.30 
Trawniki   - Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trawniki 630 

  
 

 III  punkt 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek - - 

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

Środa - - 

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

Piątek - - 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 468 70 96 

Na jaką pomoc możemy liczyć? 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  
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 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020). 

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

 

Kto może skorzystać? 

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

oświadczenie. 

Inne informacje       

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

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

doświadczającym trudności  

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

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

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

w umówionym terminie. 

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

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

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

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

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

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

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli program matczynych 

emerytur „Mama 4 Plus” – zasady i kryteria przyznawania świadczeń 

Program Mama 4 Plus jest skierowany do rodzin wielodzietnych. Jeden z podstawowych 

warunków wiąże się z liczbą dzieci wychowywanych w rodzinie. Instytucja tzw. matczynych emerytur 

została wprowadzona ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o emeryturach dla matek, przedmiotowe świadczenie ma 

na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci. Podstawowym celem uchwalonej 

regulacji jest zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie 

podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. Ustawa podkreśla ważną 

z punktu widzenia rozwoju kraju funkcję społeczną pełnioną przez rodziców, w większości kobiet, 

związaną z wychowywaniem dzieci. 

 

Kto może ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?   

Warunki przyznania tzw. emerytur matczynych zostały wymienione w art. 3 ustawy 

o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Zgodnie z ust. 1 wskazanego przepisu świadczenie może 

być przyznane: matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci lub ojcu, 

który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci 

przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę. 

A zatem co do zasady z prawa do świadczenia skorzystają kobiety, gdyż ojciec będzie mógł skorzystać 

z prawa do świadczenia wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie, a mianowicie w przypadku 

śmierci matki dzieci lub porzucenia przez nią dzieci. O świadczenie będą mogły ubiegać się osoby 

w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn. 

 Kolejna przesłanka przyznania świadczenie uregulowana została w ust. 2 wskazanego 

przepisu, zgodnie z którym tzw. emerytury matczyne mogą być przyznane osobom zamieszkującym 

na terytorium Polski i posiadającym, po ukończeniu 16 roku życia, tzw. ośrodek interesów życiowych 

na terytorium naszego kraju przez okres co najmniej 10 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające 

będzie mogło być przyznane przede wszystkim obywatelom Polski ale także osobom, mającym prawo 

pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

Konfederacji Szwajcarskiej lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski. Nadto, 

świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w trakcie jego pobierania. 

O świadczenia z programu będą mogły ubiegać się osoby nie posiadające dochodu 

zapewniającego niezbędne środki utrzymania (składając stosowne oświadczenie) oraz te osoby które 

mają prawo do emerytury lub renty jednakże w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury 

(od 1 marca 2019 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1100 zł. brutto). A zatem przedmiotowy 

program skierowany jest do osób które z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie 

wypracowały świadczeń emerytalnych w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej 

emerytury.   

Świadczenie będzie przysługiwać na wniosek osoby, spełniającej powyższe przesłanki w tym 

kryterium urodzenia i wychowania albo wychowania co najmniej czwórki dzieci. Ustawodawca 
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wskazał w art. 2 ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, iż pod pojęciem „dziecko” 

należy rozumieć dziecko własne lub współmałżonka lub dziecko przysposobione lub przyjęte na 

wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Z kolei 

wychowanie oznacza sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi polegającej na stałym, bezpośrednim 

i ciągłym wykonywaniu ogółu obowiązków spoczywających na rodzicach w ramach praw im 

przysługujących względem dzieci w celu należytego sprawowania pieczy nad nimi i nad ich 

majątkiem. 

Przedmiotowa ustawa przewiduje również przesłanki negatywne, których wystąpienie 

spowoduje wydanie decyzji odmowej w zakresie przyznania świadczenia.  Zgodnie z art. 3 ust. 5 

świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd 

ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz 

w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci. Z kolei ust. 6 przewiduje 

wyłączenie z katalogu uprawnionych: osób, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie 

lub odbywających karę pozbawienia wolności (chyba że kara pozbawienia wolności wykonywana jest 

w systemie dozoru elektronicznego). 

 

 Jak i gdzie ubiegać się o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego? 

Ustalenie prawa do świadczenia następuje odpowiednio na wniosek matki albo ojca składany 

w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. Wniosek powinien zawierać dane osoby, która ubiega się o świadczenie (imię, 

nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub paszportu, adres miejsca 

zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania), żądanie 

wnioskodawcy, wskazanie sposobu wypłaty świadczenia oraz podpis wnioskodawcy. Do wniosku 

należy dołączyć akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy 

zastępczej nad dzieckiem, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, 

rodzinnej, majątkowej i materialnej. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 

Druk wniosku oraz oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej 

znaleźć można w salach obsługi klientów w placówkach ZUS, KRUS oraz na stronach internetowych 

tych instytucji. 

Okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia mogą być potwierdzane innymi 

dokumentami np. zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego potwierdzającym źródła 

i wysokość osiąganych dochodów lub przychodów, zaświadczeniem o aktualnym zatrudnieniu lub 

prowadzeniu innej działalności zarobkowej oraz wysokości osiąganych dochodów lub przychodów, 

zaświadczeniem z urzędu gminy potwierdzającym rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa 

rolnego. 

Ocena spełnienia ustawowych przesłanek oraz przyznanie świadczenia dokonywane będą 

przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w drodze decyzji administracyjnej. 

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie 

wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia określonego ustawą wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn). 
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Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego ? 

Zgodnie z art. 7 ustawy tzw. emerytura matczyna nie może być wyższa od najniższej 

emerytury (przypomnijmy od 1 marca 2019 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1100 zł. brutto i jest 

co roku waloryzowana).  

Osoba uprawniona do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, która w ogóle nie 

wypracowała emerytury i nie ma renty, dostanie maksymalne świadczenie w tej wysokości. 

Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, 

omawiane świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do kwoty najniższej emerytury. 

W tym miejscu należy wskazać, że osoba której przyznano prawo do świadczenia, jest 

obowiązana do informowania organu o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do 

świadczenia lub wysokość wypłacanego świadczenia i przedkładania żądanych dowodów. Jeżeli 

ustaną okoliczności będące podstawą przyznania świadczenia (np. tymczasowe aresztowanie lub 

odbywanie kary pozbawienia wolności, wyjazd za granicę, osiągnięcie dodatkowego dochodu) prawo 

do świadczenia ustaje. Organ rentowy stwierdza decyzją ustanie prawa do świadczenia i wstrzymuje 

jego wypłatę. 

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie będzie zobligowana do jego zwrotu. Do takich 

sytuacji może dojść np. w przypadku wypłaty świadczenia mimo ustania okoliczności będących 

podstawą przyznania, ustalenia prawa lub wypłaty świadczenia na podstawie fałszywych 

dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd organy przez osobę 

pobierającą to świadczenie. Uznanie świadczeń jako nienależnie pobranych będzie skutkować 

koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na zasadach określonych 

przepisami prawa cywilnego. 

Reasumując celem wprowadzenia instytucji tzw. emerytur matczynych było zapewnienie 

niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności 

zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci. Wsparcie Państwa w postaci 

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego ma nagrodzić trud wychowawczy rodziców w rodzinach 

wielodzietnych i zapewnić, po spełnieniu przesłanek wymienionych w ustawie, określone środki 

finansowe. 

Autor:  Paweł Włoch - adwokat 
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3. Władza rodzicielska – na czym polega jej ograniczenie, pozbawienie 

lub zawieszenie? 

Jeżeli władza rodzicielska nie jest przez rodzica wykonywana w sposób prawidłowy, można wnosić 

o jej pozbawienie, ograniczenie albo zawieszenie. 

Władza rodzicielska – czym jest? 

Władza rodzicielska jest to całokształt uprawnień i obowiązków rodziców względem małoletniego 

dziecka, polegających na: 

 sprawowaniu pieczy nad dzieckiem, czyli obowiązek i prawo wychowywania dziecka, 

 reprezentowaniu dziecka np. przed osobami trzecimi, organami władzy publicznej, 

 zarząd majątkiem dziecka. 

 

Władza rodzicielska powstaje z chwilą poczęcia dziecka i trwa do ukończenia przez nie 18 roku 

życia, czyli do uzyskania pełnoletności – art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Obowiązki i prawa rodziców i dzieci: 

 dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno okazywać rodzicom posłuszeństwo, 

a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia 

woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra, 

 rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku 

dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości 

dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. 

Komu przysługuje władza rodzicielska? 

Zgodnie z art. 93 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu 

rodzicom. 

Wyjątki - brak władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców: 

 

1. jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza 

rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno 

z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa 

zawieszeniu, 

2. jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, 

ustanawia się dla dziecka opiekę. 
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Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku 

orzekającym: 

 rozwód,  

 separację albo  

 unieważnienie małżeństwa  

(art. 112 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 

Decyzję o ograniczeniu, pozbawieniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej sąd rodzinny może podjąć: 

 z urzędu, jak również   

 na wniosek. 

Wniosek o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie praw rodzicielskich składa się w sądzie 

rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje gdy: 

 władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody 

(np. długotrwała choroba uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej, wyjazd za 

granicę na stałe przy braku zainteresowania losami dziecka, długotrwałe pozbawienie 

wolności); 

 rodzice rażąco nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe 

obowiązki względem dziecka (np. porzucenie dziecka, dopuszczenie się istotnych zaniedbań 

wychowawczych, związanych z nieposyłaniem dziecka do szkoły, brakiem reakcji na jego 

działalność przestępczą, zaniedbywaniem dziecka przejawiającym się brakiem starań o jego 

żywienie i higienę, stwarzaniem negatywnych wzorców wychowawczych dla dziecka, 

uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka; nadmierne karcenie,). 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – dwa rodzaje: 

 zawinione ograniczenie władzy rodzicielskiej wynika z zaniedbania bezpieczeństwa dziecka 

i zagrożenia jego dobra – art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W takim wypadku sąd 

może: 

 zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania bądź 

skierować rodziców do specjalistów, którzy zajmują się terapią rodzinną, pomocą 

z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, 

 ustanowić czynności, jakie nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia 

sądu, 

 ustanowić kuratora sądowego, 

 skierować małoletniego do organizacji, instytucji bądź placówki, która sprawuje 

pieczę nad dziećmi, 

 zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej lub w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, 

 powierzyć zarząd majątkiem małoletniego kuratorowi. 
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 niezawinione ograniczenie władzy rodzicielskiej związane z życiem rodziców dziecka 

w rozłączeniu, którzy nie potrafią porozumieć się w sprawach dziecka. W takiej sytuacji sąd 

mając na względzie dobro dziecka może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej 

jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków 

i uprawnień w stosunku do dziecka np. ograniczając prawa drugiego rodzica do decyzji 

o istotnych sprawach dziecka tj. edukacja, leczenie czy wyjazdy zagraniczne – art. 107 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej może zostać orzeczone w razie przemijającej przeszkody w jej 

wykonywaniu np. na skutek choroby. Sąd je uchyli, gdy przyczyna zawieszenia odpadnie (art. 110 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 

Jeżeli przemijająca przeszkoda przekształci się w przeszkodę trwałą lub przybierze postać 

rażącego zaniedbania obowiązków, pojawi się konieczność pozbawienia rodzica władzy 

rodzicielskiej. 

 

 

Autor: Anna Rentflejsz – Radca Prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

1
 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

4.  W jaki sposób znieść współwłasność nieruchomości? 

 

Sprawy dotyczące współwłasności zostały uregulowane w art. 195 – 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 

Co to jest współwłasność? 

Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać kilku osobom – art. 

195 Kodeksu cywilnego. 

Rodzaje współwłasności 

Zgodnie z art. 196 Kodeksu cywilnego,  współwłasność dzieli się na współwłasność: 

 w częściach ułamkowych albo  

 na współwłasność łączną. 

Współwłasność łączna może powstać tylko między osobami związanymi określonym stosunkiem 

osobistym (np. małżeństwem). Najbardziej typowym przykładem współwłasności łącznej jest 

współwłasność majątku wspólnego wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami 

(ustawowej, jak również umownej). Współwłasnością łączną jest też współwłasność wspólników 

spółki cywilnej (art. 860 Kodeksu cywilnego). 

Współwłasność łączna zachodzi tylko w przypadkach wskazanych w przepisach prawa. Jeżeli 

przepisy nie przesądzają o tym, że współwłasność jest współwłasnością łączną, to jest ona zawsze 

współwłasnością w częściach ułamkowych. 

Współwłasność w częściach ułamkowych powstaje najczęściej w wyniku następujących zdarzeń: 

 spadkobrania, gdy spadek przypada kilku spadkobiercom (art. 1035 Kodeksu cywilnego); 

 z czynności prawnych (np. z kupna jednej rzeczy przez kilku nabywców); 

 z mocy prawa na skutek zasiedzenia; 

 z mocy prawa na skutek połączenia lub pomieszania rzeczy ruchomych (art. 193 § 1 Kodeksu 

cywilnego); 

 z orzeczenia sądowego, jeśli sąd w postanowieniu o zniesieniu współwłasności przyzna rzecz 

wspólną kilku współwłaścicielom; 

 w przypadku ustania ustroju wspólności majątkowej między małżonkami; 

 w przypadku rozwiązania spółki cywilnej. 

Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące bezpośrednio współwłasności regulują tylko współwłasność 

w częściach ułamkowych. Współwłasność łączną regulują natomiast przepisy dotyczące stosunków 

prawnych, z których ona wynika. W pewnych przypadkach przepisy te znajdują jednak zastosowanie 

do wspólności łącznej, zwłaszcza w przypadku konieczności zniesienia tej formy współwłasności (np. 

podział majątku po rozwodzie). 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

2
 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

Udziały współwłaścicieli 

Udział w prawie współwłasności przedstawia zakres uprawnień właściciela wobec rzeczy wspólnej. 

Określany jest odpowiednim ułamkiem. 

Wielkość udziału wynika na ogół ze zdarzenia, które stał się podstawą powstania prawa 

współwłasności. W pewnych przypadkach zdarza się jednak, że wielkości udziałów w prawie 

współwłasności nie da się ustalić. W takich sytuacjach zastosowanie ma art. 197 Kodeksu cywilnego, 

który wprowadza domniemanie równości udziałów. 

Kto może żądać zniesienia współwłasności? 

Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu cywilnego „Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia 

współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż 

lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego 

przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.”. 

Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu – art. 220 Kodeksu cywilnego. 

Jak można znieść współwłasność nieruchomości? 

Współwłasność można znieść zarówno w trybie umownym, jak i sądowym.  

Jeśli współwłaściciele są zgodni, co do samego faktu zniesienia współwłasności, jak i zastosowanego 

sposobu zniesienia współwłasności, wystarczające jest zawarcie odpowiedniej umowy przed 

notariuszem. Koszty zniesienia współwłasności są w tym wypadku nieco wyższe, jednak czas 

przeprowadzenia procedury jest bardzo krótki i najczęściej wszystko udaje się załatwić na jednym 

spotkaniu u notariusza. 

W celu obniżenia kosztów zgodnego zniesienia współwłasności istnieje możliwość zgłoszenia 

odpowiedniego wniosku do sądu. Sąd może dokonać podziału już na pierwszej rozprawie, która 

(w zależności od ilości spraw w sądzie) wyznaczana jest 2 – 3 miesiące od złożenia odpowiedniego 

wniosku. 

Z kolei jeśli współwłaściciele pozostają w sporze co do sposobu zniesienia współwłasności (np. każdy 

z nich chce w całości zatrzymać nieruchomość dla siebie, albo uważa, że spłaty żądane przez 

pozostałych są za wysokie) pozostaje jedynie sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości. 

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości 

Dokonać zniesienia współwłasności można na 3 sposoby: 

 poprzez podział fizyczny nieruchomości np. podział nieruchomości na dwie mniejsze działki, 

bądź wydzielenie w domu mieszkalnym dwóch lub większej ilości samodzielnych lokali 

mieszkalnych. Taki sposób podziału będzie jednak niemożliwy, jeśli okaże się sprzeczny 

z przepisami ustawy lub ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem nieruchomości albo 
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gdy pociągałby za sobą istotną zmianę lub znaczne zmniejszenie wartości nieruchomości. 

Mowa tu np. o sytuacji, kiedy działka jest zbyt mała, żeby podzielić ją pomiędzy 

dotychczasowych współwłaścicieli. 

 przyznanie nieruchomości na wyłączą własność na rzecz jednego z dotychczasowych 

współwłaścicieli (kilku z nich) z jednoczesnym zobowiązaniem go do spłaty odpowiedniej 

części na rzecz pozostałych. Jeśli wszystko dzieje się w ramach zawartej umowy lub ugody 

sądowej, współwłaściciele sami ustalają pomiędzy sobą wysokość i termin spłat. 

W przypadku sądowego zniesienia współwłasności wartość nieruchomości ustalana jest przez 

biegłego sądowego (za co płacą uczestnicy postępowania), a wg tej wartości sąd ustala 

rozmiar spłat. W uzasadnionych wypadkach spłaty mogą zostać odroczone lub rozłożone na 

raty jednak na okres nie dłuższy, niż 10 lat (art. 212 § 3 Kodeksu cywilnego). W przypadku 

sprawy sądowej często jest tak, że co najmniej kilku dotychczasowych współwłaścicieli chce 

przejąć nieruchomość na własność. Wówczas to sąd decyduje, któremu z nich przypadnie 

nieruchomość. Decyzja ta jest podejmowana w oparciu o wiele argumentów, takich jak 

stopień związania z daną nieruchomością, wartość dokonanych na nią nakładów, sytuacja 

rodzinna i majątkowa (czy daje możliwość spłaty), posiadanie innych nieruchomości itd. 

 zarządzenie egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości, a następnie rozdzielenie uzyskanych 

w ten sposób środków pomiędzy współwłaścicieli.  Zniesienie współwłasności  w ten sposób 

należy traktować jako ostateczność, a zatem powinien być zastosowany jedynie wtedy, gdy 

również przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli nie byłoby możliwe (bo np. żaden ze 

współwłaścicieli nie chce rzeczy dla siebie albo żaden nie jest w stanie ponieść ciężaru spłat) 

albo byłoby ze szkodą dla niektórych współwłaścicieli, albo żądają tego wszyscy 

współwłaściciele. Taki sposób podziału jest najmniej opłacalny dla współwłaścicieli. Najpierw 

trzeba bowiem ponieść koszty postępowania sądowego, następnie nieruchomość 

sprzedawana jest na licytacji przez komornika sądowego, który z zapłaconej kwoty odlicza 

swoje (niemałe) wynagrodzenie i koszty sprzedaży. Znacznie taniej i szybciej współwłaściciele 

mogą sami sprzedać nieruchomość, bez sądu i bez komornika sądowego i podzielić się 

pieniędzmi zgodnie z wartością przysługujących im udziałów. Sądowe zniesienie 

współwłasności przez sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej powoduje ustanie 

współwłasności tej nieruchomości z chwilą jej sprzedaży. 

Ważne: W toku sądowej sprawy o zniesienie współwłasności należy dokonać także wszelkich 

rozliczeń związanych z dokonywaniem na nieruchomość jakichkolwiek nakładów i ponoszenia 

kosztów jej utrzymania. Po zakończeniu sprawy sądowej dochodzenie tych roszczeń będzie 

niemożliwe. 

Jak sporządzić wniosek do sądu o zniesienie współwłasności? 

Wniosek o zniesienie współwłasności składa się w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze 

względu na położenie danej nieruchomości.  
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We wniosku o zniesienie współwłasności należy m.in.:  

 podać dane osobowe i PESEL wnioskodawcy oraz uczestników postępowania 

(współwłaścicieli), 

 wskazać wartość przedmiotu sprawy, 

 dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi, 

 przedstawić dowody prawa własności np. wypis z księgi wieczystej lub z ewidencji gruntów 

(musi być aktualny), akt notarialny lub akt własności ziemi, 

 przedstawić wszelkie inne istotne dokumenty dotyczące np. przenoszenia własności danej 

nieruchomości czy umowy między współwłaścicielami co do danej nieruchomości. 

Przepisy dotyczące przebiegu procedury sądowej zniesienia współwłasności znajdują się w art. 617-

625 ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1360).  

Zgodnie z art. 624 Kodeksu postępowania cywilnego „Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 

przyznającego dotychczasowym współwłaścicielom części lub jednemu z nich całość rzeczy własność 

przechodzi na uczestników wskazanych w postanowieniu. Jeżeli w wyniku podziału całość rzeczy 

albo jej część przypadnie współwłaścicielowi, który nie włada tą rzeczą lub jej częścią, sąd 

w postanowieniu o zniesieniu współwłasności orzeknie również co do jej wydania lub opróżnienia 

przez pozostałych współwłaścicieli pomieszczeń znajdujących się na nieruchomości, określając 

stosownie do okoliczności termin wydania rzeczy lub opróżnienia pomieszczeń. Określenie terminu 

wydania nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego lub jej części bądź opróżnienia 

znajdujących się na niej pomieszczeń następuje z uwzględnieniem interesu społeczno-

gospodarczego.”. 

Koszty sądowe związane ze zniesieniem współwłasności 

Opłata sądowa za złożenie do sądu wniosku o zniesienie współwłasności wynosi 1.000,00 zł. Jeżeli 

wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, wówczas pobierana jest opłatę stałą 

w kwocie 300,00 zł. Opłata sądowa za wniosek o wpis w księdze wieczystej prawa własności na 

podstawie dokonanego już zniesienia współwłasności wynosi 150,00 zł (niezależnie od liczby 

udziałów). Z kolei opłata sądowa za wniosek do sądu o dział spadku połączony ze zniesieniem 

współwłasności wynosi 1.000,00 zł, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia 

współwłasności, pobierana jest opłatę sądowa w kwocie 600,00 zł. 

 

Autor: Anna Rentflejsz – Radca Prawny 
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5. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe 

Wbrew powszechnej opinii odpowiedzialność za długi spadkowe nie powstaje z chwilą przyjęcia 

spadku, ale z chwilą jego otwarcia, którą jest śmierć spadkodawcy. Chwila przyjęcia spadku 

determinuje jedynie sposób odpowiedzialności, zgodnie bowiem z art. 1030 Kodeksu cywilnego do 

chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, 

zaś od chwili jego przyjęcia ponosi on odpowiedzialność za te długi z całego swojego majątku. 

Również sam sposób przyjęcia spadku wpływa na odpowiedzialność za znajdujące się w masie 

spadkowej zobowiązania – w razie przyjęcia spadku w sposób prosty spadkobierca ponosi 

odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.  

Brak odpowiedzialności za długi, ograniczenie odpowiedzialności. 

Na uniknięcie  odpowiedzialności za długi będące składową spadku pozwala jedynie 

odrzucenie samego spadku, jednak w takiej sytuacji potencjalny spadkobierca nie dziedziczy zarówno 

pasywów, jak i aktywów. Możliwość ograniczenia odpowiedzialności przewiduje przyjęcie spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza, w takiej sytuacji spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi 

spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego 

spadku.  

Wykaz inwentarza. 

Do złożenia wykazu inwentarza uprawniony jest spadkobierca, który przyjął spadek 

z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny oraz wykonawca testamentu. Wykaz może 

zostać złożony w sądzie spadku lub przed notariuszem. W wykazie inwentarza  ujawnia się 

przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości 

według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, jak również długi spadkowe i ich wysokość według stanu 

z chwili otwarcia spadku. W przypadku, gdy spis inwentarza jest niekompletny z uwagi na podstępne 

zatajenie przez spadkobiercę składników masy spadkowej powyższe ograniczenie odpowiedzialności 

odpada. Po sporządzeniu i złożeniu spisu inwentarza spadkobierca, spłaca długi spadkowe zgodnie ze 

złożonym wykazem. Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 1032 Kodeksu cywilnego 

spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacił niektóre długi spadkowe, 

a nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu innych 

długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi spadkowe tylko do wysokości 

różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie 

długów spadkowych, które spłacił. Jednakże, spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza i spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności 

mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi 

ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany 

je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Istotnym jest, że powyższa regulacja 

nie dotyczy spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co 

do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia. 
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Odpowiedzialność za długi spadkowe w przypadku istnienia kilku spadkobierców.  

W przypadku, gdy spadkobierców jest kilku do chwili działu spadku ponoszą oni solidarną 

odpowiedzialność za długi spadkowe, przy czym solidarność oznacza, że wierzyciel spadku może 

żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego 

z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Przy 

czym, jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych 

spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. Od chwili działu spadku 

spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów. 

Odpowiedzialność za długi spadkowe zapisobierców windykacyjnych.  

Zgodnie z art. 10341 Kodeksu cywilnego do chwili działu spadku wraz ze spadkobiercami solidarną 

odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił 

zapisy windykacyjne. Rozliczenia między spadkobiercami i osobami, na których rzecz zostały 

uczynione zapisy windykacyjne, następują proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich 

przysporzeń. Spadkobiercom uwzględnia się ich udział w wartości ustalonego w wykazie inwentarza 

albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Istotnym jest, że odpowiedzialność osoby, na której 

rzecz został uczyniony zapis windykacyjny za długi spadkowe, jest ograniczona do wartości 

przedmiotu zapisu windykacyjnego według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. 

Podsumowując, wskazać należy, że na odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe ma 

w pierwszej kolejności decyzja spadkobiercy, czy spadek przyjmuje, czy też odrzuca, w kolejnej zaś 

sposób jego przyjęcia. Podstawową kwestią jest zatem, aby ewentualny spadkobierca miał wiedzę 

o pasywach oraz aktywach, która pozwoli mu na podjęcie decyzji o losie pozostawionego przez 

spadkodawcę majątku.  

 

Autor: Anna Sidor - Morawa – Radca Prawny 
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6. Powództwa przeciwegzekucyjne 

W toku postępowania egzekucyjnego dłużnikowi jak i osobie trzeciej przysługują środki obrony 

w postaci powództw przeciwegzekucynych uregulowanych w art. 840 i 841 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U z 2018 poz. 1360 z późn. zm.).    zmierzające 

do  

 

Dłużnikowi zgodnie z art. 840 – 8402 Kpc w ramach powództwa opozycyjnego w toku egzekucji 

przysługuje uprawnienie do żądania pozbawienia tytuły wykonawczego wykonalności w całości lub 

części jeżeli: 

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

kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym 

orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego 

dokumentu stwierdzającego to przejście; 

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

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

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

zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy 

niedopuszczalne; 

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

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

temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego 

małżonek wcześniej nie mógł podnieść. 

 

Małżonkowi dłużnika jak też dłużnikowi przysługuje również uprawnienie do oparcia powództwa 

opozycyjnego na zarzucie wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności całością lub częścią 

majątku jeśli zarzut ten wynika z zawartej umowy małżeńskiej (art. 8401 Kpc).  

 

Osobie trzeciej z kolei przysługuje uprawnienie do wytoczenia powództwa ekscydencyjnego 

wynikającego z art. 841 Kpc. Stosownie do powołanego przepisu prawa, osoba trzecia może w drodze 

powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji 

narusza jej prawa. W wypadku gdy dłużnik neguje uprawnienie powda- osoby trzeciej, jako strona 

pozwana oprócz wierzyciela  powinien występować również dłużnik. 

Powództwo ekscydencyjne, osoba trzecia można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się 

o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. 

Wyłącznie nadmienić należy, że osobą trzecią jest każda inna osoba od dłużnika wymienionego 

w treści tytułu wykonawczego.  

 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

8
 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

Zgodnie z art. 843. Kpc oba rodzaje powództw przeciwegzekucyjncych wytacza się przed sąd 

rzeczowo właściwy w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. Właściwość rzeczową ustala się na 

podstawie art. 16 i 17 Kpc, właściwym może być zatem sąd rejonowy lub okręgowy w zależności od 

wartości przedmiotu sporu. 

Podstawą wszczęcia postępowania jest pozew spełniający wymogi pisma procesowego wynikające z 

art. 126 Kpc jak również te określające wymogi pozwu ustalone w art. 187 Kpc. Należy zatem 

wskazać, że obligatoryjnie wymienić należy: 

1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2. oznaczenie rodzaju pisma; 

3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 

4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

5. wymienienie załączników 

6. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości 

przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 

7. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby 

uzasadniających również właściwość sądu; 

8. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania 

sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. 

 

Od wnoszonego powództwa pobierany jest wpis stosunkowy wartość którego uzależniona jest od 

wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu ustalana jest jako kwota kwestionowana 

przez dłużnika  a w przypadku powództwa ekscydencyjnego jest to wartość zajętego przedmiotu, 

uwolnienia którego żąda osoba trzecia.  

 

Autor: Przemysław Morawa – Radca Prawny 
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7. Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej 

Kwestie dziedziczenia zostały szczegółowo uregulowane w Kodeksie cywilnym, z którego wynika, że 

prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Co 

istotne, do spadku nie należą 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.  

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest ściśle związana z osobą przedsiębiorcy i prowadzona jest 

pod jego imieniem i nazwiskiem. Majątek firmy jest jednocześnie własnym majątkiem właściciela, 

gdyż firma taka nie posiada odrębnej od właściciela osobowości prawnej. Zatem logiczne 

wydawałoby się, że po śmierci przedsiębiorcy firma powinna zostać automatycznie zamknięta. 

 

Czy rzeczywiście tak jest czy może ustawodawca przewidział inne rozwiązanie dla przedsiębiorców?  

 

Generalnie na dziedziczenie przedsiębiorstwa zezwalają przepisy Kodeku cywilnego, zgodnie 

z którymi przedsiębiorstwo to zespół zorganizowanych składników niematerialnych i materialnych 

przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Część składników przedsiębiorstwa, takie 

jak lokal i jego wyposażenie, towar czy prawa niematerialne mogły przechodzić na spadkobierców 

przedsiębiorcy. 

 

Jednakże niektóre przedmioty nie podlegają dziedziczeniu. Należą do nich nazwa firmy, którą jest 

imię i nazwisko właściciela, numer NIP, koncesje, zezwolenia i licencje. 

 

Wobec powyższego dziedziczeniu podlega jedynie majątek firmy, a sama firma już nie. Mając 

składniki przedsiębiorstwa spadkodawcy, spadkobierca może założyć własną jednoosobową 

działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. 

 

Dziedziczenie majątku przedsiębiorstwa jednoosobowego mogło odbywać się na dwa sposoby: 

 poprzez zapis windykacyjny w testamencie, w którym wyznaczona jest osoba, na którą mają 

przejść konkretnie wskazane przedmioty po śmierci spadkodawcy; 

 poprzez dziedziczenie ustawowe, które wchodzi w grę, gdy spadkodawca nie pozostawił 

testamentu. Wówczas dziedziczy najbliższa rodzina w przysługujących im częściach. 

 

Powyżej omówione zasady obowiązywały do dnia 25 listopada 2018 r., czyli do momentu wejścia 

w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 

(Dz.U.2018.1629), która daje możliwość kontynuacji firmy po śmierci jej właściciela. 

 

Powyższą ustawę uchwalono, aby rozwiązać problem braku ciągłości działalności gospodarczej. Ma 

ona pomóc w problemie kontynuacji działalności gospodarczej w przypadku śmierci prowadzącej ją 

osoby fizycznej. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym ma zastosowanie do firm, których właściciele zmarli 

po 24 listopada 2018 roku i reguluje czas pomiędzy śmiercią przedsiębiorcy, a podziałem spadku. 

 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a2

0
 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

Należy pamiętać, iż nowe przepisy dotyczą tylko działalności jednoosobowych, czyli firm wpisanych 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jak wynika z art. 29 ust. 1 

pkt 1) ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy, przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji 

administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku stwierdzenia trwałego 

zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Do takich sytuacji 

z pewnością należy zakwalifikować śmierć osoby prowadzącej działalność gospodarczą. 

 

Dotychczas, a więc przed dniem 24 listopada 2018r. przedsiębiorstwo po śmierci jego właściciela 

faktycznie przestawało istnieć, co wiązało się z dużymi kłopotami dla jego pracowników 

i kontrahentów.  

 

W związku z problemami z jakimi borykali się pracownicy i kontrahenci wprowadzono w ustawie 

o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa instytucję tzw. zarządu sukcesyjnego. 

 

 

I. Ogólna charakterystyka zarządu sukcesyjnego 

 

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej daje możliwość kontynuacji 

działalności firmy zmarłego jako tzw. przedsiębiorstwa w spadku, prowadzonego przez zarządcę 

sukcesyjnego. Ustanowienie tymczasowego zarządzania firmą po śmierci właściciela jest dobrowolne. 

Dzięki temu firma może zachować pracowników, numer NIP i ciągłość rozliczeń podatkowych, będzie 

dalej wykonywać koncesje czy zezwolenia uzyskane przez zmarłego przedsiębiorcę, a także 

realizować zawarte przez niego kontrakty handlowe. 

 

Zarząd sukcesyjny to tymczasowy zarząd przedsiębiorstwem po śmierci jego właściciela, czyli 

prowadzenie “przedsiębiorstwa w spadku” przez zarządcę sukcesyjnego.  

 

Przedsiębiorstwo w spadku, to składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego 

śmierci oraz nabyte przez zarządcę sukcesyjnego - od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia 

zarządu sukcesyjnego. 

 

Właścicielem przedsiębiorstwa w spadku jest: 

- spadkobierca ustawowy, testamentowy lub windykacyjny, 

- małżonek przedsiębiorcy, gdy w chwili śmierci, firma stanowiła w całości mienie małżonków i gdy 

małżonek posiadał udział w przedsiębiorstwie w spadku, 

- nabywca udziału w przedsiębiorstwie, czyli osoba, która nabyła firmę, po śmierci przedsiębiorcy 

bezpośrednio od spadkobiercy lub małżonka. 

 

Właściciele przedsiębiorstwa w spadku mają prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa. 

Uczestniczą również w stratach, które wynikają z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Zarówno 

udział w zysku, jak i udział w stratach przysługuje w takim stosunku, w jakim właścicielom przysługuje 

udział w przedsiębiorstwie spadku. Zysk przedsiębiorstwa w spadku jest wypłacany w odpowiedniej 

części właścicielom przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego. 
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II. Powołanie zarządu sukcesyjnego 

 

a) Powołanie zarządu sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy 

 

Aby jednoosobowa firma mogła zachować ciągłość „bytu” od dnia śmierci jej właściciela do podziału 

spadku, przedsiębiorca, co do zasady, jeszcze za życia powinien powołać tzw. zarząd sukcesyjny. 

Przedsiębiorca ma dwie możliwości albo wskazuje pisemnie, kto ma być zarządcą albo zastrzega, że 

zarządcą będzie prokurent. 

 

Zatem, aby ustanowić zarząd sukcesyjny, przedsiębiorca powinien: 

1. powołać zarządcę sukcesyjnego (wskazanego przez przedsiębiorcę) - powołanie powinno 

mieć formę pisemną, 

2. uzyskać pisemną zgodę powołanej osoby na bycie zarządcą sukcesyjnym, 

3. dokonać wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego lub zastrzec, że zarządcą będzie prokurent. 

Zgłoszenie do CEIDG jest bezpłatne i można go dokonać przez Internet lub we właściwym 

urzędzie, wypełniając odpowiednie formularze. 

 

 

b) Ustanowienie zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy 

 

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy to po jego śmierci 

zarządcę sukcesyjnego może powołać za zgodą osób, którym łącznie przysługuje udział w 

przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100: 

- małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku 

- osoba, która przyjęła zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w 

przedsiębiorstwie, a jeżeli nie ogłoszono testamentu, w którym został uczyniony taki zapis 

windykacyjny – osoba, która przyjęła spadek. 

 

Co istotne powyższe osoby mają 2 miesiące od dnia śmierci właściciela na ustanowienie zarządcy 

sukcesyjnego. 

 

Zarząd sukcesyjny trwa co do zasady 2 lata od śmierci przedsiębiorcy, jednak z ważnych powodów 

sąd może przedłużyć ten okres do 5 lat. Zarząd sukcesyjny lub możliwość jego powołania może 

wygasnąć, jeżeli w ciągu 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy nikt nie przyjął spadku, stwierdzono 

nabycie przedsiębiorstwa w spadku przez jednego spadkobiercę lub zapisobiercę, jedna osoba nabyła 

całe przedsiębiorstwo (np. wniesiono je aportem do spółki), zarządca został wykreślony z CEIDG 

i w ciągu miesiąca nie powołano nowego, ogłoszono upadłość firmy lub nastąpił dział spadku. 

 

 

III. Zadania zarządcy 

 

Zarządcą sukcesyjnym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, może to być np. jeden ze spadkobierców lub prokurent. Sam zarządca nie musi być 

przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG. Zasadniczo ustanawia się jednego zarządcę, ale możliwe jest 
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powołanie tzw. zarządcy rezerwowego, który zajmie się firmą, jeśli obecny zarządca nie będzie mógł 

pełnić tej funkcji. 

 

Zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca może, ale 

nie musi być przedsiębiorcą, działa we własnym imieniu, ale na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa w 

spadku, ma dostęp do rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy. Zarządcą sukcesyjnym może 

być tylko jedna osoba, nawet jeśli właściciel miał kilka firm. Zarządcę sukcesyjnego do CEIDG zgłasza 

notariusz nie później niż w następnym dniu roboczym po ustanowieniu zarządcy. 

 

Od czasu ustanowienia zarządu sukcesyjnego, zarządca sukcesyjny wykonuje wszelkie czynności 

związane z wykonywaną działalnością gospodarczą zmarłego - wchodzi w prawa i obowiązki 

zmarłego, posługuje się tym samym NIP, tą samą nazwą firmy z dopiskiem „przedsiębiorstwo 

w spadku”. 

 

Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie dwa lata. W szczególnych przypadkach sąd może dać 

pozwolenie na przedłużenie tego czasu do pięciu lat. Ustanowienie zarządu sukcesyjnego, a więc 

tymczasowego zarządzania firmą po śmierci właściciela nie jest obowiązkowe. Zależy to od woli 

przedsiębiorcy. 

 

 

IV. Prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku 

 

Przedsiębiorstwo w spadku jest prowadzone przez wskazanego przez zmarłego przedsiębiorcę (lub 

ewentualnie przez jego potencjalnych spadkobierców) zarządcę sukcesyjnego. 

 

Po śmierci przedsiębiorcy zarządca będzie mógł natychmiast przejąć prowadzenie bieżącej 

działalności firmy. W obrocie posługuje się własnymi danymi oraz firmą zmarłego przedsiębiorcy, 

dodając do niej oznaczenie „przedsiębiorstwo w spadku”, a także numerem identyfikacji podatkowej 

zmarłego przedsiębiorcy.  

 

Zarządca sukcesyjny ma umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych 

z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Zarząd nie może zostać przeniesiony na inną osobę, ale 

zarządca sukcesyjny może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju 

czynności. 

 

Zarządca dysponuje rachunkiem bankowym przedsiębiorstwa (konto firmy nie jest automatycznie 

zamykane przez bank z chwilą śmierci przedsiębiorcy), jest zobowiązany i uprawniony do 

wykonywania umów, np. realizacji zleceń, wykonywania usług, dostaw czy płatności. Jeżeli zarządca 

został powołany jeszcze przez przedsiębiorcę, to umowy są płynnie kontynuowane, natomiast jeśli 

przedsiębiorca nie powołał zarządcy, każda ze stron umowy może powstrzymać się od jej 

wykonywania do czasu ustanowienia zarządcy przez spadkobierców, w tym czasie nie są naliczane 

odsetki ani kary umowne. 

 

Zarządca działa w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Za 

zobowiązania powstałe w trakcie zarządu sukcesyjnego odpowiadają więc solidarnie właściciele 
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przedsiębiorstwa w spadku. Jedynie jeśli przed sądem wykażą oni, że zarządca nieprawidłowo 

gospodaruje majątkiem firmy, mogą dochodzić od niego rekompensaty. 

 

Zarządca sukcesyjny jest płatnikiem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych, 

jest także osobą uprawnioną do dokonywania wszelkich czynności związanych z zatrudnieniem, 

a także to on wysyła deklaracje podatkowe do urzędu. 

 

Jeżeli zarządca sukcesyjny będzie prowadził przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązany 

kontynuować stosunki pracy z osobami, które pracowały w danej firmie za życia właściciela. Umowy 

o pracę wygasają wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego. Jeżeli przedsiębiorca nie powołał 

zarządcy, umowy o pracę wygasają w ciągu 30 dni od śmierci przedsiębiorcy – w tym okresie tzw. 

osoba uprawniona do czynności zachowawczych albo zarządca powołany przez spadkobierców może 

zawrzeć z pracownikiem porozumienie o kontynuowaniu zatrudnienia. 

 

Na zasadach określonych w ustawie, zarządcy sukcesyjni ponoszą odpowiedzialność za wszystkie 

zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku - np. w relacjach 

z konsumentami. 

 

Zarządca niezwłocznie po ustanowieniu powinien sporządzić przed notariuszem spis inwentarza. Nie 

odpowiada on osobistym majątkiem za długi firmy, jednak ponosi odpowiedzialność za działanie na 

szkodę przedsiębiorstwa. Zarządca za swoje czynności może pobierać wynagrodzenie. Do 

wynagrodzenia zarządcy sukcesyjnego stosuje się zapisy dotyczące umów zlecenia zawarte 

w Kodeksie cywilnym. Wynagrodzenie jest wypłacane przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. 

Z kolei właściciele przedsiębiorstwa (spadkobiercy) maja prawo do zysku, wypłacanego raz do roku. 

 

Śmierć przedsiębiorcy nie powoduje już automatycznego wygaśnięcia zezwoleń i koncesji, jednak aby 

zachować je w mocy zarządca sukcesyjny powinien w terminie 3 miesięcy od jego ustanowienia 

złożyć wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania tych decyzji. Zezwolenia lub koncesje mogą 

być również przeniesione na właściciela przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli złoży on stosowny wniosek 

za zgodą pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa w terminie 6 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy 

albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. 

 

Śmierć przedsiębiorcy nie oznacza też wykreślenia wpisów w rejestrze działalności regulowanej, pod 

warunkiem, że w ciągu miesiąca od ustanowienia zarządcy sukcesyjnego zostanie złożony wniosek o 

zmianę wpisu (dodanie oznaczenia „w spadku”) i oświadczenie, że spełnione są warunki wymagane 

do wykonywania danej działalności. 

 

Warto wspomnieć, iż nabycie przedsiębiorstwa w spadku (dziedziczenie jednoosobowej działalności) 

jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, jeśli nabywca będzie je prowadził co najmniej 

2 lata oraz w ciągu 6 miesięcy od jego nabycia zgłosi ten fakt do urzędu skarbowego. To zwolnienie 

przysługuje każdemu nabywcy, niezależnie od stopnia pokrewieństwa. 

 

Na zakończenie podkreślam, że ustawa o zarządzie sukcesyjnym reguluje funkcjonowanie firmy w 

czasie pomiędzy śmiercią przedsiębiorcy, a podziałem spadku. Po czasie zarządu sukcesyjnego, gdy 
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spadkobiercy zdecydują się na przejęcie firmy po zmarłym - niezbędne będzie rozpoczęcie 

działalności gospodarczej na własny rachunek. 

 
 

      Autor: Maria Tyszkiewicz – Radca Prawny 
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8. Strona postępowania administracyjnego 

Stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym  przez organy administracji jest każdy 

czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo ten, kto żąda czynności organu 

administracyjnego ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny interpretuje się 

jako interes osoby, który jest chroniony przez przepisy prawa oraz na podstawie którego można 

skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby. Tak rozumiany interes 

należy odróżnić od interesu faktycznego, który oznacza zainteresowanie osoby daną sprawą bez 

poparcia przepisami prawa. Istotne jest rozróżnienie interesu faktycznego i prawnego. Wykazanie 

tego drugiego przed organem administracyjnym jest szczególnie ważne, ze względu na fakt uznania 

danej osoby za stronę w postępowaniu administracyjnym.  

Dodatkowo stroną w postępowaniu administracyjnym mogą być także osoby fizyczne, czyli każdy kto 

posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej oraz osoby prawne np. spółka kapitałowa 

(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) i organizacje społeczne. Przykładem 

strony jako osoby fizycznej jest Pan X składający wniosek o pozwolenia na budowę do starosty. 

W tym przypadku Pan X jest stroną w postępowaniu administracyjnym w którym organem 

administracji publicznej jest starosta. Interesem prawnym Pana X jest uzyskanie pozwolenia na 

budowę, które wynika  z przepisów prawa budowlanego. Kodeks postępowania administracyjnego 

daje możliwość bycia stroną w postępowaniu administracyjnym państwowym i samorządowym 

jednostkom organizacyjnym. Przykładem może być sytuacja gdy gmina wystąpi z wnioskiem do 

organu administracji publicznej. Organizacje społeczne mogą występować w postępowaniu 

administracyjnym tylko w dwóch aspektach: mogą żądać wszczęcia postępowania lub też ubiegać się 

o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu, jeśli jest to zgodne z zapisami statutowymi 

organizacji i gdy jest to poparte szeroko rozumianym interesem społecznym. W sytuacji, gdy organ 

zdecyduje się na dopuszczenie organizacji społecznej do uczestnictwa w postępowaniu, to występuje 

ona jako podmiot na prawach strony. W przypadku, gdy organ odmówi możliwości udziału 

w postępowaniu jedyną formą uczestnictwa organizacji społecznej będzie przedstawienie swojego 

poglądu w sprawie w formie oświadczenia bądź uchwały, po uprzednim uzyskaniu zgody organu.  

Ponadto przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego przewidują możliwość uczestnictwa 

w postępowaniu innych podmiotów na prawach strony. Osoby te nie dążą do ochrony własnego 

interesu prawnego, ich głównym zadaniem jest podjęcie działań na rzecz innych. W związku z tym, że 

występują one w postępowaniu na prawach strony, to przysługują im takie same uprawnienia, co 

oznacza, że mogą one żądać dostępu do akt sprawy, czy też uczestniczyć w postępowaniu 

dowodowym i przedstawiać dowody. Oprócz organizacji społecznych w postępowaniu na prawach 

strony może uczestniczyć także prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Jeżeli chodzi o zdolność prawną, to jest ona definiowana jako zdolność do bycia podmiotem praw 

i obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź też poszczególnych ustaw. Zdolność do 

czynności prawnych rozumie się jako możność dokonywania we własnym imieniu wszelkich czynności 

prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu powstanie, zmianę 

lub ustanie stosunku prawnego. Pozwala ona podmiotom w sposób samodzielny kształtować swoją 

sytuację prawną. Kwestie związane ze zdolnością prawną i zdolnością do czynności prawnych zostały 
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uregulowane w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z zawartymi tam zapisami podmioty mogą posiadać 

pełną zdolność do czynności prawnych, którą nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości oraz 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni powyżej 13 roku życia oraz osoby 

ubezwłasnowolnione częściowo). Zdolności do czynności prawnych nie posiadają małoletni poniżej 

13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Zarówno zdolności prawnej, jak i zdolności 

do czynności prawnych nie można się dobrowolnie zrzec.  

Osoby fizyczne nie mające zdolności do czynności prawnej obowiązkowo działają w postępowaniu 

przez swoich przedstawicieli. Zazwyczaj jest to przedstawiciel ustawowy, czyli taki, który swoje 

umocowanie do reprezentacji danego podmiotu znajduje w przepisach prawa. Jest nim między 

innymi opiekun, rodzic lub jeden z małżonków. Jako przykład można wskazać sytuację, w której osoba 

fizyczna nie ma zdolności do czynności prawnych a chce złożyć wniosek o wydanie paszportu. 

Wówczas w tej sytuacji w jej imieniu przedstawiciel ustawowy wystąpi z takim wnioskiem do urzędu 

wojewódzkiego. Stroną jest osoba fizyczna, która działa przez swojego ustawowego przedstawiciela. 

Osoba prawna działają zaś przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej 

statucie. Przykładem jest sytuacja złożenia wniosku do organu administracji przez spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez np. prezesa zarządu.  

Jeżeli chodzi o reprezentowanie strony w postępowaniu administracyjnym warto zwrócić uwagę na 

instytucje pełnomocnictwa.  Strona w postępowaniu administracyjnym, może działać przez 

pełnomocnika, którego sama ustanowi. W świetle przepisów Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego co do zasady pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do 

czynności prawnych. Przepis ten jednak nie wskazuje wyraźnie, iż konieczne jest posiadanie pełnej 

zdolności do czynności prawnych, a zatem dopuszcza się możliwość reprezentacji podmiotu przez 

osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zazwyczaj jako pełnomocnika 

ustanawia się  adwokata lub radcę prawnego. Jednakże w sytuacjach mniejszej wagi, niezbyt 

skomplikowanych organy mają możliwość odstąpienia od żądania pełnomocnictwa z zastrzeżeniem, 

iż pełnomocnikiem strony jest członek najbliższej rodziny. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Ważne w przypadku pełnomocnictwa 

jest to, by charakter sprawy w postępowaniu administracyjnym pozwalał na działanie przez 

pełnomocnika. Ogólnie strona ma działać osobiście, co wynika z przepisów regulujących 

postępowanie administracyjne.  

Kolejnym przykładem jest sytuacja gdy Przedsiębiorca Z składa wniosek do Prezydenta miasta Y 

o ustalenie warunków zabudowy dla stacji paliw. W takim przypadku przedsiębiorca Z będzie stroną 

w postępowaniu administracyjnym a organem administracji będzie Prezydent miasta Y.  

O tym, czy dany podmiot można uznać za stronę w postępowaniu, czy też nie decyduje kilka istotnych 

czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę istnienie interesu faktycznego lub prawnego, 

legitymowanie się zdolnością prawną oraz zdolnością do czynności prawnych, bądź też istnieniem 

interesu społecznego w przypadku uczestnictwa innych podmiotów na prawach strony. Rozważając 

zagadnienie strony w postępowaniu warto też rozważyć przysługujące jej uprawnienia, w tym 

możliwość skorzystania z instytucji pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego.  

 

 Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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9. Testament i jego formy w polskim prawie 

 

Pojęcie „testament” ma w polskim prawie podwójne znaczenie. Oznaczać może po pierwsze 

czynność prawną, poprzez którą dana osoba wskazuje jakie losy powinny spotkać jej majątek na 

wypadek śmierci oraz po drugie dokument, w którym zawarte zostaje oświadczenie woli testatora. 

 Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można 

jedynie przez testament, co wyklucza istnieje wszelkiego rodzaju umów dziedziczenia czy umów 

o przyszły spadek. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy – jest to zakaz 

sporządzania testamentów wspólnych. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały 

testament, jak i jego poszczególne postanowienia. W celu tego dokonania (jak i sporządzenia 

testamentu) musi mieć pełną zdolność do czynności prawnej. 

 W określonych przypadkach kodeks cywilny przewiduje sytuacje, w których testament jest 

nieważny. Jak każda czynność prawna, jest nieważny, jeżeli jest sprzeczny z ustawą, zasadami 

współżycia społecznego lub ma na celu obejście ustawy. Ponadto jest on nieważny, jeżeli został 

sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, 

pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod 

wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści lub pod wpływem groźby. Jak już 

wspomniano, testament może być również przez spadkodawcę odwołany. Może to nastąpić poprzez 

sporządzenie nowego testamentu, zniszczenie lub pobawienie testamentu cech, od których zależy 

jego ważność w celu odwołania lub dokonanie w nim zmian, z których wynika wola jego odwołania. 

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, 

ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić 

z treścią nowego testamentu. 

 Testament należy do czynności prawnych wysoce sformalizowanych. Musi spełniać wszystkie 

wymagania przewidziane przez ustawę. Niezachowanie formy lub wymagań pociąga za sobą 

nieważność dokonanej czynności. Testamenty można podzielić na zwykłe (holograficzny, notarialny, 

alograficzny), które mogą być sporządzone przez każdą osobą w dowolnej chwili oraz szczególne 

(ustny, podróżny oraz wojskowy), które do ważności wymagają dodatkowych przesłanek 

przewidzianych w kodeksie cywilnym. Ponadto testamenty szczególne tracą moc z upływem sześciu 

miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, 

chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. 

 Testament holograficzny (własnoręczny) jest jednym z najczęściej występujących rodzajów 

testamentów. Do swojej ważności wymaga spisania go własnoręcznie pismem ręcznym, podpisu oraz 

daty. Niezwykle istotny jest wymóg sporządzenia go pismem ręcznym. Niedopuszczalne jest użycie 

jakiegokolwiek urządzenia (np. spisanie go komputerowo) jak również posłużenie się inną osobą 

w celu stworzenia testamentu. Nie jest istotne jednak jakim narzędziem posługuje się testator – 

może być sporządzony zarówno ołówkiem, długopisem jak i kredą czy farbą. Tak spisana wola musi 

zostać następnie podpisana. Podpis ma na celu stwierdzenie, że testament został już ukończony 

a spadkodawca miał wolę i świadomość swoich czynów. Podpis powinien składać się z imienia 

i nazwiska, jednakże wymóg ten jest łagodzony w orzecznictwie sądowym, np. poprzez zezwolenie na 
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użycie tylko jednego członku nazwiska, użycie skrótu jeżeli testator stale się skrótem posługiwał czy 

użycie pseudonimu. Umieszczenie w testamencie daty ma na celu ustalenie czy testator miał w chwili 

sporządzania dokumentu zdolność testowania oraz służy ewentualnemu rozstrzygnięciu kolejności 

kilku testamentów. 

 Testament notarialny w kodeksie cywilnym nie ma określonych wymagań co do treści lub 

formy. Nie można też mówić o jakiejkolwiek większej „mocy prawnej” takiego testamentu. 

Testament notarialny można skutecznie odwołać lub zmienić każdym kolejnym testamentem, także 

własnoręcznym. Przewaga takiego testamentu przejawia się jedynie w tym, iż jest on dostępny dla 

osób, które nie mogą bądź nie umieją czytać lub pisać, jak również dla osób, które nie mogą lub nie 

umieją się podpisać oraz ta forma testamentu jest jedyną, w której można dokonać zapisu 

windykacyjnego. 

 Testament allograficzny nazywany jest często testamentem urzędowym. Spadkodawca 

sporządza ten testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią 

wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, 

sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Następnie oświadczenie 

spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia, który następnie odczytuje 

się spadkodawcy w obecności świadków. Po tym następuje jego podpisanie przez spadkodawcę, 

świadków oraz osobę, wobec której wola została oświadczona. Jeżeli spadkodawca nie może 

podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.  Osoby 

głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w opisany sposób. 

 Testament ustny jest testamentem szczególnym. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci 

spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu 

jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy 

jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Jest to chwila sporządzenia testamentu. Może 

on zostać potem stwierdzony na dwa sposoby, mianowicie poprzez spisanie jego treści przed 

upływem roku od jego sporządzenia lub poprzez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem 

w terminie sześciu miesięcy od otwarcia spadku. 

 Testament podróżny, czyli testament sporządzony na polskim statku morskim oraz 

powietrznym jest kolejnym testamentem szczególnym. Podczas podróży we wspomniany sposób 

można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca 

oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków; dowódca 

statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności 

świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz 

dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie 

podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy. 

 Ostatnią formą testamentu jest testament wojskowy, który normowany jest nie w kodeksie 

cywilnym, lecz w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie testamentów wojskowych. 

Może on zostać sporządzony tylko w czasie wojny lub mobilizacji albo w czasie przebywania 

w niewoli i tylko przez osoby wskazane w rozporządzeniu, czyli m.in. żołnierze Sił Zbrojnych pełniący 

czynną służbę wojskową.  

     Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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10. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego 

z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę 

 

Stosunek pracy, czyli więź prawna, na mocy której pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz 

w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem podlega w Polsce szczególnej ochronie. Fakt ten przejawia się na wiele sposobów, 

m.in. przez obowiązek uzasadniania wypowiedzeń, konsultacji rozwiązywania stosunku pracy ze 

związkami zawodowymi czy szczególnej ochronie określonych grup pracowników, takich jak kobiety 

w ciąży czy pracownicy nieobecni w pracy, jeżeli ich nieobecność usprawiedliwiona jest chorobą. 

 Wypowiedzenie umowy o pracę sprzeczne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie 

umowy na czas nieokreślony, mimo swojej bezprawności jest jednak skuteczne i ważne, chyba że na 

żądanie pracownika sąd je ubezskuteczni lub nastąpi sądowe przywrócenie do pracy. W razie 

ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia było sprzeczne 

z prawem lub nieuzasadnione, sąd pracy, stosownie do żądań pracownik może co do zasady orzec, że 

rozwiązanie umowy jest bezskuteczne (w przypadku, gdy nie upłynął jeszcze termin wypowiedzenia), 

orzec o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach (jeżeli umowa uległa 

rozwiązaniu wskutek upływu okresu wypowiedzenia) albo zasądzić odszkodowanie. 

Roszczeń tych pracownik może dochodzić przed sądem pracy lub komisją pojednawczą 

wnosząc odwołanie od wypowiedzenia w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma 

wypowiadającego umowę o pracę o czym pracodawca powinien pouczyć pracownika w treści 

oświadczenia o wypowiedzeniu. Termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia może być 

przywrócony na wniosek pracownika, który bez swej winy nie wniósł odwołania w tym terminie. 

Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny 

uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie 

terminu. Według Sądu Najwyższego, brak wspomnianego pouczenia pracodawcy może być 

okolicznością usprawiedliwiającą przekroczenie terminu do wniesienia odwołania. 

Jak już wspomniano, sąd stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności 

wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na 

poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Jednakże sąd może nie uwzględnić żądania 

pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że 

uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd orzeka 

o odszkodowaniu. Jeżeli pracownik znajduje się w grupie szczególnie chronionej (np. brakuje mu nie 

więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego czy jest kobietą w ciąży) sąd musi uznać żądanie 

pracownika, chyba że zakład pracy został zlikwidowany. 

Prawomocne orzeczenie uznające wypowiedzenie za bezskuteczne ma taki efekt, że nie może 

ono wywołać skutku w postaci rozwiązania stosunku pracy. W przypadku, gdyby pracodawca mimo 

takiego orzeczenia odmawiał dalszego zatrudniania pracownika, może on żądać dopuszczenia go do 

pracy. Należy mu się również wynagrodzenie za cały czas niewykonywania pracy. Niemniej jednak, 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a3

0
 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

orzeczenia o takim charakterze są niezwykle rzadkie, gdyż zazwyczaj zanim sąd je wyda, upływa okres 

wypowiedzenia. 

W przypadku, gdy upłynął już okres wypowiedzenia, a stosunek pracy uległ rozwiązaniu, sąd 

orzeka w przedmiocie przywrócenia pracownika do pracy. Takie orzeczenie powoduje ponowne 

nawiązanie stosunku pracy, o takiej samej treści jak ten, który został bezprawnie rozwiązany. Warto 

zaznaczyć, że pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni 

od przywrócenia nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie 

terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Jeżeli przed przywróceniem pracownik 

podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, 

rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Pracownikowi, 

który podjął pracę po przywróceniu do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez 

pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej 

niż za 1 miesiąc. Niemniej jednak, pracownikowi w wieku przedemerytalnym, pracownicy w ciąży lub 

w okresie urlopu macierzyńskiego przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.  

Odszkodowanie – obok sytuacji, gdy sąd uzna, że przywrócenie do pracy będzie niecelowe 

lub niemożliwe – przysługuje pracownikom, którym wadliwie wypowiedziano umowę o pracę na 

okres próbny lub umowę zawartą na czas określony. Odszkodowanie przysługuje w wysokości 

wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. 

W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony  pracownicy w okresie ciąży lub urlopu 

macierzyńskiego, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu 

macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie 

przepisów ustawy o związkach zawodowych – mimo tego ograniczenia przysługuje prawo do żądania 

przywrócenia do pracy.  

Warto również zaznaczyć, że pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do 

pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano 

wynagrodzenie, a pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okresu 

zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który przyznano 

odszkodowanie. 

 

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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11. Uregulowanie kontaktów z dzieckiem – wniosek 

 

W trakcie trudnej sytuacji rodzinnej, kiedy małżonkowie lub rodzice spierają się ze 

sobą należy pamiętać o dobru dziecka jak i o prawie do kontaktu z dzieckiem. Każdy rodzic ma prawo 

do kontaktu z dzieckiem, zaś druga strona nie powinna go utrudniać, ponieważ prawa do kontaktu 

z dzieckiem nie można pozbawić rodzica. Jednakże w wielu przypadkach nie jest możliwe pogodzenie 

oczekiwań dwóch stron względem kontaktu z dzieckiem.  

W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się przez rodzica o ustalenie kontaktów 

z dzieckiem przez sąd. Sądem właściwym do rozpoznania spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem 

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

miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Taki wniosek składa się do wydziału 

rodzinnego i nieletnich właściwego sądu rejonowego. 

Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów przez sąd można zwrócić się wówczas gry rodzic nie 

ma możliwości utrzymywania stałych i regularnych spotkań z małoletnim, z powodu braku 

porozumienia z osobą, pod której opieką dziecko pozostaje, a więc najczęściej z drugim rodzicem, lub 

gdy kontakty te są całkowicie uniemożliwiane przez drugą stronę. 

Ustalenie kontaktów przez sąd najczęściej następuje w wyroku rozwodowym, ponieważ jest 

to jeden z obligatoryjnych elementów tego wyroku, a wcześniejsze uregulowanie kontaktów 

z dzieckiem nie zwalnia sądu od ponownego ustalenia kontaktów z dzieckiem w wyroku 

rozwodowym. Gdy po pewnym czasie nastąpi zmiana okoliczności ułatwiająca lub utrudniająca 

spotykanie się z małoletnim można złożyć wniosek o zmienę rozstrzygnięcia odnoszącego się do 

ustalenia kontaktów z dzieckiem. 

We wniosku musimy podać dane wnioskodawcy jak i uczestnika postępowania (rodzica 

dziecka, z którym chcemy uregulować kontakty). Następnie należy wskazać dokładnie w jaki sposób 

chcemy, aby kontakty wyglądały. W uzasadnieniu należy opisać, dlaczego wnioskodawca domaga się 

sądowego ustalenia kontaktów z dzieckiem, a więc wszystkie możliwe powody potwierdzające stan 

faktyczny. Należy pamiętać, że do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. 

Opłata na dzień 20.06.2019 r. wynosi 40 zł, którą wnosi się na wskazany przez sąd numer 

konta. 
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Poniżej przykładowy wzór: 

 

Data i miejsce 

 

      Sąd Rejonowy (Miejsce, Wydział, Adres)  

        

Wnioskodawca: 

Dane 

Uczestnik postępowania: 

Dane 

 

WNIOSEK O UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM 

W związku z zaistnieniem okoliczności warunkujących dobro dziecko wnoszę o: 

- uregulowanie kontaktów uczestnika postępowania …. – ojca małoletniego …. przez postanowienie 

na podstawie, którego kontakty będą się odbywały w …. (wskazać dni i godziny, miejsce). 

 

Uzasadnienie: 

(wskazać wszystkie przesłanki przyczyniające się do złożonego wniosku) 

 

 

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

          podpis 

Załączniki: 

 

 

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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12. Współwłasność w polskim prawie – rodzaje, korzystanie ze wspólnej 

rzeczy, podział rzeczy 

 

Prawo własności jest niewątpliwie jednym z najważniejszych praw we współczesnym świecie.  

Najczęściej własność określonej rzeczy przysługuje jednej osobie, ale polskie prawo dopuszcza 

sytuacje, w których własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom – mówimy 

wówczas o współwłasności. 

Przedmiotem współwłasności jest zawsze jedna rzecz ruchoma lub nieruchomość. Prawo 

własności do niej musi przysługiwać też kilku (a więc co najmniej dwóm) osobom. Żadnemu 

współwłaścicielowi nie przysługuje wyłączne prawo do rzeczy – każdy ma jednakowe prawo do 

całości, ograniczane jedynie takim samym prawem innych współwłaścicieli.  

Polskie prawo przewidują dwie formy współwłasności – w częściach ułamkowych oraz łączną. 

Współwłasność ułamkowa może występować samoistnie, natomiast współwłasność łączna zawsze 

jest oparta na innym stosunku prawnym, wobec którego pełni rolę służebną. Jako przykłady sytuacji, 

w których ta współwłasność występuje można wskazać wspólność majątkową między małżonkami 

czy współwłasność wspólników spółki cywilnej. Najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami 

polegają na tym, iż we współwłasności ułamkowej każdy współwłaściciel ma określony ułamkiem 

udział, którym może swobodnie rozporządzać, natomiast w przypadku współwłasności łącznej brak 

jest takiego udziału, a co za tym idzie możliwości dysponowania nim. Współwłasność ułamkową 

można ponadto co do zasady znieść w każdym momencie, natomiast łączna zespolona jest z innym 

stosunkiem prawnym.  

Jak już wspomniano, prawo własności całej rzeczy przysługuje wszystkim współwłaścicielom 

niepodzielnie, natomiast udział należy wyłącznie do współwłaściciela. Może nim swobodnie 

dysponować i rozporządzać, do czego co do zasady nie jest wymagana zgoda pozostałych 

współwłaścicieli. Może go np. zbyć czy obciążyć, np. ustanawiając na tym udziale hipotekę.  

Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną. 

Zarząd jest to podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkiego rodzaju czynności 

dotyczących wspólnej rzeczy. Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda 

większości współwłaścicieli, chyba że co innego wynika z umowy będącej źródłem współwłasności. 

W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania 

czynności. Za zwykły zarząd uznaje się załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą 

eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym. Jeżeli większość współwłaścicieli 

postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, 

każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Jeżeli współwłaściciele nie 

mogą dojść do porozumienia, jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu 

lub krzywdzi mniejszość możliwe jest wystąpienie do sądu o wyznaczenie zarządcy rzeczą.  

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres 

zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Przykładami takich czynności są: 

zmiana przeznaczenia pomieszczenia wspólnego, nadbudowa kondygnacji, przebudowa obiektu, 

zbycie rzeczy czy jej obciążenie. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co 
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najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel 

zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Warto zaznaczyć, że każdy ze 

współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają 

do zachowania wspólnego prawa. Takimi czynnościami zachowawczymi jest np. sprzedaż rzeczy ze 

względu na możliwość szybkiego zepsucia się czy rozebranie budynku grożącego zawaleniem się. 

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do 

korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem 

z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Współwłaściciele mogą w umowie ustalić także inny 

sposób korzystania z rzeczy wspólnej, w szczególności mogą dokonać podziału rzeczy wspólnej do 

używania, tj. wyodrębnić określone jej części do wyłącznego korzystania przez poszczególnych 

współwłaścicieli. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają natomiast współwłaścicielom 

w stosunku do wielkości udziałów oraz w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i 

ciężary związane z rzeczą wspólną. Współwłaściciel, który poniósł określony wydatek na rzecz 

wspólną może żądać od pozostałych zwrotu w częściach odpowiadających ich udziałom. 

Jak już wspomniano, każdy współwłaściciel (przy współwłasności w częściach ułamkowych) 

ma prawo żądać jej zniesienia. Możliwe jest umówienie się, że przez okres maksymalnie pięciu lat to 

uprawnienie będzie wyłączone. Zniesienie współwłasności może nastąpić na drodze umowy albo na 

drodze sądowej. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zasadą jest podział fizyczny rzeczy chyba 

że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 

rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. 

W przypadku takiego podziału, sąd powinien dążyć do tego, żeby części odpowiadały danym 

udziałom. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu 

ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Sąd może zastosować również tzw. podział 

cywilny, który polega na sprzedaży danej rzeczy i podziale otrzymanej kwoty pomiędzy 

współwłaścicieli. 

 

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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13. Zachowek 

 

Śmierć osoby bliskiej to trudne przeżycie dla osób najbliższych, które wiąże się z szeregiem 

czynności. Jedną z nich jest kwestia spadkowa. Otóż z chwilą śmierci spadkodawcy spadek ulega 

otwarciu, a spadkobiercy nabywają prawa do majątku spadkowego. Powołanie do spadku wynika 

z ustawy albo z testamentu.  

Spadkodawca może dowolnie rozporządzić swoim majątkiem np. sporządzając testament 

albo w drodze wcześniej dokonanej darowizny (np. darując komuś cenny składnik majątku). Często 

bywa tak, że zapisy testamentowe oraz wcześniejsze czynności spadkobiercy (np. darowanie komuś 

mieszkania, domu) pomijają blisko spokrewnione z nim osoby. Wykluczenie przez zmarłego wzbudza 

bardzo duże emocje, a jeszcze większe w przypadku, gdy wspierało się osobę zmarłą do ostatnich 

chwil. Jednakże prawo cywilne wychodząc naprzeciw tego typu zdarzeniom wprowadziło instytucję 

zachowku. W polskim porządku prawnym została uregulowana w Tytule IV Kodeksu Cywilnego (KC). 

Właśnie zachowek służy do ochrony słusznych praw osób bliskich spadkodawcy. Jest to 

uprawnienie bliskich krewnych spadkodawcy (dzieci, wnuków, rodziców, małżonka) do żądania 

zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły prawa do spadku ich kosztem. Zatem jeżeli dziecko, 

wnuk, rodzic lub małżonek zostali pominięci przez spadkodawcę mają prawo dochodzić roszczenia 

o zachowek. 

Co to zachowek i jak się go oblicza? 

Zachowek to uprawnienie bliskich krewnych spadkodawcy (dzieci, wnuków, rodziców, 

małżonka) do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły prawa do spadku ich kosztem. 

Zatem jeżeli dziecko, wnuk, rodzic lub małżonek zostali pominięci przez spadkodawcę mają prawo 

dochodzić roszczenia o zachowek. Do obliczania wysokości kwoty należnego zachowku bierze się pod 

uwagę ułamkowy udział w spadku danej osoby oraz tzw. substrat zachowku. Warto pamiętać, że do 

obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy 

spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo 

zostali wydziedziczeni.  Na wysokość nie mają wpływu zapisy zwykłe i polecenia z powodu ich 

nieuwzględniania, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny 

oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. 

Trochę inaczej ma się sprawa w związku z otrzymaniem zachowku przez zstępnego 

spadkodawcy, ponieważ zalicza się mu na należny zachowek poniesione przez spadkodawcę koszty 

wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, jeśli te koszty przekraczają przeciętną miarę 

przyjętą w danym środowisku. 

Kto i do kiedy może rościć sobie prawa z tytułu zachowku?  

Roszczenia może domagać się każda uprawniona osoba do otrzymania zachowku, która nie 

została wydziedziczona lub winy zostały jej wybaczone w okresie 5 lat od ogłoszenia testamentu. Po 

upływie 5 lat następuje przedawnienie tego typu roszczeń. Warto również wiedzieć, że roszczenie 
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z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy 

spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy. 

Czy można pozbawić do zachowku? 

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców do zachowku, 

jednakże powinno być to jednoznacznie zapisane wraz z uzasadnieniem. Jest to instytucja 

wydziedziczenia. Znajduje ona podstawy, gdy uprawniony do zachowku: 

- postępował uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, a do tego wbrew 

woli spadkodawcy, 

- rażąco obraził cześć albo dokonał umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności 

względem spadkodawcy lub jednej z jej najbliższych osób 

- i co najważniejsze nie dopełniał względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.  

Warto również pamiętać, że do zniesienia wydziedziczenia potrzebne jest przebaczenie 

spadkodawcy. Jeśli tak owe zostało uczynione w obecności przynajmniej dwóch świadków to prawo 

do zachowku zostanie przywrócone. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do 

zachowku, jeżeli mu przebaczył. 

Za skuteczne przebaczenie można też uznać sytuację, podczas której spadkodawca nie miał zdolności 

do czynności prawnych, jednakże przebaczenie to nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. 

 

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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14. Zasiedzenie – podstawowa problematyka prawna 

 

Zasiedzenie nieruchomości jest jednym ze sposobów nabycia prawa do posiadania po przez upływ 

czasu. Zasiedzieć można każdą nieruchomość gruntową, budynkową czy lokalową. Ważne jest to aby 

byłą to całość nieruchomości. Przez zasiedzenie nie można nabyć prawa do posiadania wyłącznie 

jednego pokoju w mieszkaniu.  Jeżeli chodzi o nieruchomość gruntową w takiej sytuacji można 

zasiedzieć fizyczną część gruntu. Prawo do zasiedzenia ma osoba fizyczna czyli każda osoba, jaki 

osoba prawna np. spółka kapitałowa (z.o.o. lub s.a).  

Zasiedzenie następuje w wyniku spełniania łącznie dwóch warunków które wynikają z art. 172 

kodeksu cywilnego. Te warunki to niezależne od nikogo posiadanie nieruchomości oraz upływ czas, 

który wynosi 20 lat jako podstawowy termin. Przykładem jest sytuacja gdy ktoś korzystając 

z nieruchomości nie wiedział, ze ma ona właściciela. Jest też termin 30 lat jeżeli chodzi o zasiedzenie 

w złej wierze. Oznacza to, że nastąpiło zasiedzenie przez np. podstęp, ponieważ osoba zajmująca 

nieruchomość wiedziała że jest nie właściciel nieruchomości, użytkowała to jako posiadacz 

samoistny. Niezależne od nikogo posiadanie nieruchomości odnosi się do tego, że dana osoba 

dysponuje nieruchomością tak jak właściciel o czym świadczą czyny dostrzegane przez inne osoby. 

Taka osoba wyraża wolę wykonywania względem niej prawa własności. Jeżeli chodzi o upływ czasu 

jako warunek zasiedzenia rozpoczyna się od dnia objęcia nieruchomości. 

Typowym przypadkiem na zasiedzenie nieruchomości jest sytuacja z nieuregulowanymi sprawami 

spadkowymi. Zmarł ojciec kilkorga dzieci, który pozostawił po sobie gospodarstwo na którym zostało 

jedno z dzieci. Reszta pozostawiła to gospodarstwo i rozjechało się po świecie, nie upominając się 

o to. Dziecko które zostało na gospodarstwie, może o upływie lat wystąpić o zasiedzenie.  

Aby formalnie doszło do zasiedzenia należy to potwierdzić i wpisać do księgi wieczystej. Następuje to 

przez złożenie wniosku do sądu o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie. Opłata za taki wniosek 

wynosi 2000 zł za każdy wniosek niezależnie ile stron go wnosi. Do takiego wniosku należy dołączyć 

komplet dokumentów. Są nimi potwierdzenie wpłat podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości. 

Kolejnym dokumentem jest wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości. Następnym jest wypis 

z rejestru gruntów nieruchomości. Ostatnim wymaganym dokumentem potrzebnym do złożenia 

wniosku jest zaświadczenie starosty o braku roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości.  

Sąd przyjmując wniosek o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie ogłasza o toczącym się 

postępowaniu sądowym. Wzywa również wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w sprawie 

o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie.  

Termin ogłoszenia wynosi trzy miesiące, jeżeli nikt się nie zgłosi albo nikt w żaden sposób nie wykaże 

swojej własności, sąd stwierdzi zasiedzenie pod warunkiem jeżeli zostało ono udowodnione.  

Z chwilą uznania przez sąd kogoś nieruchomości przez zasiedzenie, nabywca zobowiązany zostaje do 

zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Podatek ten wynosi 7% wartości nieruchomości 

i powinien zostać uiszczony na konto Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na położenie 

nieruchomości. Takim przykładem może być nieruchomości o wartości 100 tysięcy złotych położonej 
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w miejscowości X. Podatek zatem wyniesie 7 tysięcy złotych, który musi zostać wpłacony do Urzędu 

Skarbowego w miejscowości X. 

 

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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15. Zawarcie umowy o pracę 

 

Umowa o pracę jest jednym z podstawowych sposobów nawiązania stosunku pracy. To czynność 

prawna podczas której strony składają wzajemnie zgodne oświadczenia woli. Przez stosunek pracy 

należy rozumieć zobowiązanie się pracownika do wykonywania określonej pracy na rzecz swojego 

pracodawcy, pracodawca zaś oświadcza, iż zatrudni pracownika i wypłaci mu należne wynagrodzenie. 

Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie jej między pracownikiem a pracodawcą. Co do zasady 

umowa ta powinna być zawarta na piśmie, jednakże w sytuacji, gdy postanowienia umowy zostały 

przekazane ustnie na pracodawcy spoczywa obowiązek potwierdzenia na piśmie wszelkich ustaleń 

przed dopuszczeniem pracownika do pracy. 

 W umowie o pracę powinny zostać zawarte następujące elementy: 

1. Określenie stron umowy 

2. Określenie rodzaju umowy 

3. Wskazanie daty zawarcia umowy 

4. Wskazanie rodzaju pracy 

5. Określenie miejsca wykonywania pracy 

6. Szczegółowe określenie wynagrodzenia (tak by uwzględniało rodzaj wykonywanej pracy i 

poszczególne elementy składowe wynagrodzenia) 

7. Wskazanie wymiaru pracy 

8. Określenie terminu rozpoczęcia pracy. 

Na pracodawcę nałożono także obowiązek informacyjny odnośnie kwestii organizacyjnych 

związanych z rozpoczęciem stosunku pracy przez pracownika. W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy 

pracodawca ma przekazać zatrudnionemu informacje związane z tygodniową normą czasu pracy, 

sposobem i terminem wypłaty należnego wynagrodzenia, informacjami odnośnie urlopu 

wypoczynkowego, czy też wypowiedzenia umowy o pracę.  

W Kodeksie Pracy wskazano następujące rodzaje umów :  na czas określony, czas nieokreślony lub też 

okres próbny. Jest to istotna zmiana w katalogu umów o pracę. Przed wprowadzonymi 

modyfikacjami istniała możliwość zawarcia umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz na 

zastępstwo.  

Pierwszym rodzajem wskazanym w ustawie jest umowa zawierana na czas określony. Obowiązuje od 

dnia rozpoczęcia pracy, który precyzyjnie określono w umowie, a jeżeli nie ma takiej daty jej 

postanowienia są wiążące od dnia zawarcia umowy. Umowa o pracę na czas określony z chwilą 

podpisania zobowiązuje zarówno pracownika jak i pracodawcę do przestrzegania zasad tam 

zawartych. Rozwiązuje się z upływem czasu, który został podany w umowie. Taką umowę może 

rozwiązać zarówno pracownik jak i pracodawca powołując się na postanowienia umowne, które nie 

zostały dotrzymane, bądź też zostały złamane. Ponadto stosunek pracy może zostać zniesiony na 
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podstawie porozumienia stron.  Przepisy odnośnie zawierania umowy o prace na czas określony 

chronią pracownika przed zawieraniem przez pracodawcę wielu umów z jednym pracownikiem. 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Kodeksie Pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas 

określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 

miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. 

Kolejnym rodzajem jest umowa na czas nieokreślony. Jest najczęściej zawieranym rodzajem umów. 

Umowa zawarta z pracodawcą na czas nieokreślony stanowi najkorzystniejszą formę zatrudnienia 

i jednocześnie zapewnia jak najlepsze zabezpieczenie stosunku pracy. Okres obowiązywania zaczyna 

się od dnia jej podpisania lub daty wpisanej w umowie. Obie strony to jest pracownik i pracodawca, 

zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w umowie. Jest to umowa o charakterze 

bezterminowym, co oznacza, że pracownik może czuć się pewnie i stabilnie na swoim miejscu pracy, 

pracodawca zaś dzięki temu zyskuje możliwość nawiązania więzi z pracownikiem i doskonalenie jego 

umiejętności tak, by stał się najefektywniejszy. Rozwiązanie następuje na skutek wypowiedzenia  

przez pracownika lub pracodawcę, ewentualnie w skutek zdarzenia prawnego związanego 

z rozwiązaniem umowy.  

Ostatnim rodzajem jest umowa o pracę zawierana na okres próbny. Termin takiej umowy nie może 

przekroczyć 3 miesięcy. Tego typu umowa jest podpisywana z  pracownikiem w celu sprawdzenia 

jego wiedzy potrzebnej na danym stanowisku. Zawieranie takiej umowy jest zazwyczaj jednorazowe. 

Istnieją jednak sytuacje gdy umowa o pracę na okres próbny jest zawierana ponownie. Jest to 

sytuacja gdy pracownik będzie wykonywał inny rodzaj pracy niż ten zawarty w pierwszej umowie 

o prace na okres próbny. Druga sytuacją jest upłynięcie co najmniej 3 lat od rozwiązania lub 

wygaśnięcia poprzedniej umowy o prace na okres próbny w sytuacji gdy pracownik będzie 

wykonywać ten sam rodzaj pracy co poprzednio. Dopuszczalne jest ponowne zawarcie takiej umowy 

tylko jeden raz.  

Przykładem zawarcia umowy o prace na czas określony jest gdy Pan X po przejściu rekrutacji 

wyznaczonej przez pracodawcę, podpisuje z nim umowę określając termin rozpoczęcia jak i termin 

zakończenia stosunku pracy. 

Kolejnym przykładem jest sytuacja gdzie to Pani Y zawiera umowę z Firmą Z na czas nieokreślony 

wykonując dane obowiązki. Czas obwiązywania jest z chwila podpisania umowy bądź wyznaczania go 

w umowie. 

Przykładem umowy o prace na okres próby jest sytuacja gdy Firma J zastanawia się nad przyjęciem 

Pani L. W związku z tym Firma J postanawia podpisać z Panią J umowę na okres próbny określając go 

na 2 miesiące.  

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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