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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. Przewinienia pracowników czyli za co i w jakim zakresie  

odpowiada pracownik ze stosunku pracy 

 
Kary porządkowe 
 

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca może nałożyć na pracownika następujące kary: 

 upomnienia, 

 nagany lub 

 karę pieniężną. 

 

Jest to katalog zamknięty i pracodawca nie może stosować kar innych niż wymienione powyżej. 

Pracodawca nie ma obowiązku stosowania stopniowania kar porządkowych. Co oznacza, że na 

pracownika, który wcześniej nie był karany, może zostać nałożona od razu nagana albo kara 

pieniężna. Pracodawca może ukarać pracownika tylko jedną z wymienionych kar.  

Ukaranie pracownika jest uzasadnione tylko wtedy, gdy jego działanie jest: bezprawne                               

i zawinione. Naruszenie może polegać na działaniu oraz na zaniechaniu. Pracodawca może jednak 

odstąpić od nałożenia kary, jest to jego prawo, a nie obowiązek. 

 

Kary upomnienia i nagany mogą być zastosowane tylko za następujące przewinienia: 

 nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku, np.: 

o odmowę wykonania polecenia służbowego, 

o wykonywanie w czasie pracy czynności niezwiązanych z obowiązkami pracowniczymi, 

o spóźnianie się do pracy, 

o narażenie na ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, 

o pozostawanie w miejscu pracy po godzinach bez zgody przełożonego. 

 nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, np.:  

o brak dbałości o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład                      

w miejscu pracy, 

o niepowiadomienie przełożonego o wypadku albo zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego, 

o niepoddawanie się obowiązkowym egzaminom sprawdzającym. 

 nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, np.:  

o palenie papierosów w miejscach niedozwolonych, 

o zastawianie dróg ewakuacyjnych, 

o usuwanie lub zasłanianie tabliczek informacyjnych, 

o korzystanie z otwartego ognia w miejscach niedozwolonych. 

 nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, np.:  

o niepodpisywanie listy obecności, 

o podpisywanie listy obecności za innych pracowników. 

 nieprzestrzeganie przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

 

Karę pieniężną pracodawca może zastosować tylko w razie: 

 nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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 nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

 spożywania alkoholu w czasie pracy. 

Środki uzyskane z nałożonych kar pieniężnych mogą być przeznaczone wyłącznie na poprawę 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Kary pieniężne mogą być potrącane bezpośrednio                               

z wynagrodzenia pracownika. Pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika na dokonywanie 

potrąceń. 

 
                                          Rys. oprac. D. Ulikowska 

 

Ogólne zasady stosowania kar porządkowych 

1. Obowiązek wysłuchania pracownika - pracodawca po przedstawieniu pracownikowi 

zarzutów naruszenia obowiązków pracowniczych związanych z porządkiem pracy musi 

wysłuchać pracownika i zapoznać się z jego argumentami. 

2. Określone ramy czasowe - nie można ukarać pracownika po upływie dwóch tygodni od 

powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego, jednak nie później niż po 

upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia. 

3. Zawiadomienie pracownika - pracodawca ma obowiązek zawiadomić pisemnie pracownika o 

ukaraniu go karą porządkową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor:  Dorota Ulikowska  – Prawnik 

 

WAŻNE 

Zawiadomienie pracownika o ukaraniu powinno zawierać: 

 oświadczenie o ukaraniu, 

 rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, 

 pouczenie o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu. 

http://wynagrodzenie.wieszjak.pl/inne/79512,Potracenia-z-wynagrodzenia.html
http://wynagrodzenie.wieszjak.pl/inne/79512,Potracenia-z-wynagrodzenia.html
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3. Odpowiedzialność materialna pracowników 

 
Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 

pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną 

według zasad określonych w przepisach  działu piątego Kodeksu pracy. Ma to na celu umożliwienie 

pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone. 

Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje w momencie powstania szkody w majątku 

pracodawcy.  

Występują dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika: 

 odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, 

 odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi. 

 

Ogólne przesłanki odpowiedzialności 

Aby pracownik mógł ponieść odpowiedzialność za swoje działania muszą zostać spełnione 

przesłanki jego odpowiedzialności.  

 
                                          Rys. oprac. D. Ulikowska 

 

 

 

 

 

Obowiązek udowodnienia przesłanek ciąży na pracodawcy. To on więc musi wykazać, że 

szkoda zaistniała w wyniku zawinionego działania pracownika nie wykonującego lub nienależycie 

wykonującego swoje obowiązki. Pewne wyjątki od tej zasady dotyczą szkody w mieniu powierzonym.  

Mogą zaistnieć również przypadki kiedy szkodę wyrządzi co prawda pracownik swemu 

pracodawcy jednak nie będzie on odpowiadał na zasadach określonych w Kodeksie Pracy tylko                      

w Kodeksie Cywilnym, czyli na tak zwanych zasadach ogólnych. Jedną z przesłanek 

odpowiedzialności pracowniczej jest bezprawność działania pracownika polegająca na 

niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych. Pracownik może wywołać 

szkodę zachowując się bezprawnie wcale nie naruszając przy tym obowiązków pracowniczych. Nie 

WAŻNE 

Jeżeli jedna z powyższych przesłanek nie zaistnieje pracownik odpowiedzialności nie poniesie. 
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naruszy on swych obowiązków pracowniczych, jeżeli np. w nagłym ataku furii uderzy przełożonego. 

W takim wypadku odpowiadać będzie właśnie na zasadach ogólnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryzyko 

Po pierwsze pracownik nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z działalnością 

pracodawcy. Jeżeli więc powstanie szkody jest wliczone w działalność pracodawcy, pracownik 

odpowiedzialności za szkodę nie ponosi.  

Po drugie - pracownik nie może być pociągnięty do odpowiedzialności jeżeli działał                                          

w granicach dopuszczalnego ryzyka. W tym przypadku ryzyko dotyczy działań pracownika. Każde 

działanie człowieka wiąże się z jakimś ryzykiem. Kodeks pracy w zasadzie stoi na stanowisku, iż 

podjęte ryzyko powinno być „w granicach dopuszczalnego ryzyka”. Jakie ryzyko jest dopuszczalne                     

a jakie nie zależeć będzie od konkretnej sytuacji - natomiast podstawowym kryterium oceny 

powinien być rachunek prawdopodobieństwa, oraz cel jaki przyświecał pracownikowi.   

 

Wina nieumyślna i wina umyślna 

W przypadku wyrządzenia szkody z winy nieumyślnej pracownik zobowiązany jest do jej 

naprawienia w granicach szkody rzeczywistej (damnum emergens). Ponadto wysokość 

odszkodowania nie może przekroczyć trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego 

pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.  

 

Rys. oprac. D. Ulikowska 

 

 

 

Działanie z zamiarem bezpośrednim  

Sprawca działa w celu wywołania skutku   
w postaci szkody 

Działanie z zamiarem ewentualnym 

Sprawca przewiduje wystąpienie szkody  
i godzi się na to jednak nie działa w celu jej 

wywołania 

Lekkomyślność  

Sprawca zdawał sobie sprawę, że szkoda 
może nastąpić jednak myślał, że jej uniknie. 

Bezpodstawnie! 

Niedbalstwo 

Sprawca szkody  w ogóle jej nie przewidywał, 
chociaż mógł i powinien  

Wina umyślna 

STOPNIE WINY 

Wina nieumyślna 

WAŻNE 

Pracownik odpowiada na zasadach ogólnych w przypadku odpowiedzialności deliktowej  

(łac. ex delicto) – wyróżnia się ją ze względu na źródło zobowiązania, którym jest 

dopuszczenie się czynu niedozwolonego. W polskim prawie cywilnym odpowiedzialność 

cywilną z tytułu czynów niedozwolonych regulują przepisy art. 415–449 Kodeksu cywilnego. 
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W przypadku winy umyślnej pracownik pokryje szkodę w pełnym zakresie tzn: 

 w granicach szkody rzeczywistej + utraconych korzyści (lucrum cessans),  

 bez ograniczenia do 3 miesięcznego wynagrodzenia.  

 

Mienie powierzone 
W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu powierzonym pracownik odpowiada za nią                           

w pełnej wysokości. 

Kodeks pracy nie uregulował szczegółowo sposobu powierzania mienia. Wskazuje jedynie, że 

mienie powinno zostać powierzone z obowiązkiem wyliczenia się albo zwrotu. O sposobie 

powierzenia decydować będzie przede wszystkim ogólna reguła dowodowa, iż to pracodawca musi 

udowodnić, że mienie powierzył. Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami są: protokół zdawczo 

odbiorczy, bądź odpowiedzialność za stan kasy (powinien być zgodny z dokumentami kasowymi). 

 

 
                               Rys. oprac. D. Ulikowska 

 

Odpowiedzialność wspólna 

Ze wspólną odpowiedzialnością kilku pracowników za szkodę będziemy mieli do czynienia                      

w trzech sytuacjach: 

a) do szkody wyrządzonej z winy nieumyślnej przyczyniło się kilku pracowników, 

b) do szkody wyrządzonej z winy umyślnej przyczyniło się kilku pracowników, 

c) szkoda nastąpiła w mieniu, które zostało pracownikom powierzone wspólnie. 

Ad a) W tym przypadku, każdy pracownik będzie odpowiadał za szkodę proporcjonalnie do 

przyczynienia się oraz stopnia winy. Jeżeli ustalenie proporcji nie jest możliwe pracownicy 

odpowiadają w częściach równych. 

Ad b) W tym przypadku pracownicy odpowiadają za szkodę solidarnie, pracodawca może 

wybrać, od kogo ściągnie odszkodowanie. Jeżeli jeden z pracowników odszkodowanie zapłaci zwalnia 

to pozostałych. Pracownik, który zapłacił ma prawo żądać od pozostałych proporcjonalnego zwrotu. 

Ad c) Istnieje możliwość powierzenia mienia z obowiązkiem wyliczenia się albo zwrotu również 

kilku pracownikom. Powierzenia dokonuje się w drodze pisemnej umowy. W takim wypadku za 

szkodę pracownicy odpowiadają wspólnie w częściach określonych w ww. umowie o powierzeniu 

mienia. Np. kierownik magazynu 50% dwójka pracowników po 25%. Jednakże w razie ustalenia, że 

szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody 

lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.  



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

0
 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

 Szkoda na osobie trzeciej 
W przypadku wyrządzenia przez pracownika szkody osobie trzeciej: 

 osoba trzecia będzie mogła żądać naprawienia szkody wyłącznie od pracodawcy,  

 pracodawca po naprawieniu szkody będzie miał roszczenie regresowe (zwrotne) do 

pracownika.  

Przez osobę trzecią należy rozumieć każdą osobę fizyczną oraz prawną nie będącą pracodawcą 

ani pracownikiem (również inni pracownicy są osobami trzecimi). 

Szkoda musi być wyrządzona przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, nie zaś przy 

okazji wykonywania tych obowiązków. Jeżeli osoba remontująca mieszkanie spadnie z drabinki, 

wylewając przy tym farbę na podłogę, będzie to szkoda „przy wykonywaniu”, jeżeli zaś ta sama 

osoba ukradnie w trakcie remontu złote kolczyki, będzie to szkoda „przy okazji” (podręcznikowy 

przykład, ale dobrze oddaje różnicę). Jeżeli pracownik wyrządzi szkodę „przy okazji” odpowiada na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

Pracodawca względem osoby trzeciej odpowiada również na zasadach ogólnych. Jeżeli 

pracodawca naprawi szkodę będzie mógł żądać od pracownika jej naprawienia zasadach dotyczących 

normalnej szkody pracowniczej. Dopóki pracodawca nie naprawi szkody osoby trzeciej nie będzie 

on miał roszczenia zwrotnego do pracownika.  

 
                               Rys. oprac. D. Ulikowska 

 

Szkoda wyrządzona przez pracownika może być naprawiona wyłącznie na podstawie: 

 ugody (porozumienia) zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,  

 orzeczenia sądowego.  

 

W szczególności pracodawca nie może samodzielnie potrącić sobie szkody z wynagrodzenia 

pracownika. Wysokość odszkodowania może zostać obniżona przy uwzględnieniu wszystkich 

okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków 

pracowniczych.  Jeżeli szkoda naprawiana jest w drodze ugody, odszkodowanie ulegnie obniżeniu                    

w zasadzie, gdy pracodawca wyrazi na to zgodę. W przypadku zaś postępowania sądowego decyduje 

Sąd. W razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy.  

 

Autor:  Dorota Ulikowska  – Prawnik 
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4. Podróż służbowa – wliczanie jej czasu do czasu pracy 

Zgodnie z art. 775 Kodeksu pracy podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy 

zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym 

miejscem pracy.  

 

 Jeśli chodzi o wliczanie do czasu pracy, czasu samej podróży czyli czasu niezbędnego do 

dojechania przez pracownika do miejsca delegacji. To czas podróży przypadający w czasie godzin 

pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy jest wliczany do jego czasu pracy np. 

pracownik pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00, podróż odbywa pomiędzy godziną 10:00, a 12:00 

to czas  ten należy wliczyć do  jego czasu pracy.  

 Jeśli zaś pracownik podróżuje poza godzinami swojej pracy i tym samym w tym czasie nie 

wykonuje już zleconych mu obowiązków służbowych, to czas ten nie jest wliczany do czasu pracy 

i  z tego tytułu pracodawca nie ma obowiązku wypłaty mu dodatku za pracę w godzinach 

nadliczbowych. „Odbywanie podróży służbowej poza "czasem pracy" nie rodzi obowiązku wypłacenia 

pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli przepis szczególny tego nie przewiduje.” (wyrok 

SN z dnia 27 października 1981r. sygn.akt: I PR 85/81). np. pracownik pracuje w godzinach od 8:00 do 

16:00, podróż odbywa pomiędzy godziną 17:00 a 20:00, to ten czas powrotu do domu nie jest 

wliczany do jego czasu pracy. 

 Jeśli natomiast wystąpi sytuacja polegająca na tym, że pracownik poza normalnymi 

godzinami swojej pracy, w delegacji będzie wykonywał zlecone mu przez pracodawcę zadania, czyli 

np. zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownik pracuje do godz. 16:00, a obowiązki zlecone 

w delegacji wykonywał w godzinach np. do godz. 18;00 to w takiej sytuacji po Stronie pracodawcy 

będzie istniał obowiązek wypłaty mu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych zgodnie z art. 

1511 Kodeksu Pracy, w wyżej wskazanym przykładzie obowiązek wypłaty dodatku za dwie godziny.  

 Jak słusznie bowiem wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 czerwca 2005 r. II PK 265/04 

„Czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej (oraz 

ewentualnego pobytu w tej miejscowości) nie jest pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy 

w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 KP), lecz w zakresie przypadającym na 

godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlega wliczeniu do jego normy (nie może być od niej 

"odliczony"), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy ma w sferze regulacji 

czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczupla limit gwarantowanego 

pracownikowi czasu odpoczynku.”  

 Z podróżą służbową, związane się także obowiązki Pracodawcy szczególnego dbania 

i przestrzegania tego aby pracownik miał zapewniony minimalny kodeksowego dobowy odpoczynek. 

I tak jeżeli pracownik powróci z podróży służbowej o przykładowej godz. 21:00, a pracę rozpoczyna 

o godzinie 8:00 i tym samym nie będzie mógł skorzystać z przysługującego mu 11-godzinnego 

dobowe odpoczynku, Pracodawca jest zobowiązany do oddania mu równoważnego okresu 

odpoczynku w tym przypadku 1 godziny i to bezpośrednio po okresie wykonywania pracy czyli dnia 

następnego po dniu kiedy wraca z podróży służbowej lub zobowiązany jest wypłacić mu dodatkowe 
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wynagrodzenie. Oznacza to, że następnego dnia po podróży służbowej pracownik, może przyjść do 

pracy o godzinę później lub może z niej wyjść o godzinę wcześniej.   

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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5.  Instytucja służebności osobistej ze szczególnym uwzględnieniem 

służebności 

 

Instytucja służebności osobistej została uregulowana w  art. 296 - 305 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1145) i oznacza ona obciążenie nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej 

prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Zakres oraz sposób wykonania 

służebności osobistej oznacza się w braku innych danych, według potrzeb uprawnionego 

z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego jaki i zwyczajów miejscowych. Uprawniony ze 

służebności (konkretna osoba fizyczna – a nie każdy właściciel nieruchomości władnącej) może zatem 

z reguły korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej lub też właściciel 

nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do 

uprawnionego określonych działań co do nieruchomości obciążonej. 

 Prawo do służebności wygasa najpóźniej z chwilą śmierci osoby uprawnionej do korzystania 

ze służebności osobistej. Warto podkreślić, iż służebność osobista nie podlega dziedziczeniu. Oznacza 

to, że nie może wchodzić w skład masy majątkowej. Służebności nie można także nabyć przez 

zasiedzenie. 

 Zgodnie z treścią art. 300 kodeksu cywilnego, służebności osobiste są niezbywalne. Nie 

można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania. 

 Co zaś zrobić gdy chcemy wcześniej ustanowioną służebność znieść? 

 Pierwszym sposobem zniesienia służebności osobistej jest zrzeczenie się  ustanowionej 

służebności przez osobę na rzecz, której została ona ustanowiona. Niniejsza czynność będzie 

wymagała złożenia stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej, podpisania go, a następnie 

poświadczenie tego podpisu przez notariusza. 

 Drugi sposób, to zniesienie służebności na podstawie art. 295 kc. w zw. art. 297 kc.  

Zgodnie bowiem z art. 295 kc. „Jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej 

wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez 

wynagrodzenia.” 

A zgodnie z art. 297 kc. „Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach 

gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego.” 

 Typową sytuacją kiedy służebność traci znaczenie jest nabycie przez osobę uprawnioną do 

służebności np. tytułu prawnego do innej nieruchomości, czy też brak korzystania z dotychczasowej 

nieruchomości na której służebność osobista była ustanowiona. Warto zapoznać się z orzeczeniem 

Sąd Okręgowy w Tarnowie sygn.akt: I Ca 31/16, który wskazuje że „Apelacja powoda jest natomiast 

trafna w zakresie jakim kwestionuje prawidłowe zastosowanie przez Sąd I instancji art. 295 k.c. w zw. 

z art. 297 k.c. Zauważyć należy, że podstawową kwestią wymagającą oceny Sądu merita w niniejszym 

wyroku znajdziemy odpowiedź na pytanie: czy służebność mieszkania w kształcie przewidzianym 

umową dożywocia z dnia 18 marca 2005 roku nadal utrzymuje dla uprawnionej J. P. znaczenie 

prawnorzeczowe, właściwej dla swojej funkcji. Prawidłowo Sąd Rejonowy wskazał, że służebność 

osobista mieszkania polega na zajmowaniu oznaczonego (oznaczonych) pomieszczenia mieszkalnego 

dla schronienia, wypoczynku, snu, przyrządzania posiłków, dokonywania czynności higieny osobistej, 

zaspokajania potrzeb kulturalnych itp.(por. E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne 

prawa rzeczowe. Komentarz do art.301 Kodeksu cywilnego, Zakamycze 2001, Nb 8229). W niniejszej 

sprawie brak powodów aby uznać, że treść prawa ustanowionego umową stron odbiegała od ogólnej 
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jego definicji. Nie daje podstaw do takiej interpretacji ani akt notarialny, którym ustanowiono 

służebność ani stanowiska obu stron umowy przedstawione w procesie. Nadto dodatkowe kryteria, 

o których mowa w uzasadnieniu Sądu I instancji, jak: osobiste potrzeby uprawnionego oraz zasady 

współżycia społecznego i miejscowe zwyczaje, nabierają znaczenia w sytuacji braku jasnego 

uregulowania treści prawa przez strony. Z taką sytuacją nie mamy jednak do czynienia w niniejszej 

sprawie. Sąd I instancji utracił z pola widzenia osobisty charakter prawa służebności mieszkania, które 

dotyczyć ma pozwanej J. P., a nie pozostałych członków rodziny. Bezspornym było w sprawie, że J. P. 

zamieszkiwała w przeznaczonym jej aktem notarialnym pokoju w części południowo-wschodniej 

domu rodzinnego. Następnie ok. 3 lata temu przeniosła się do nowo wzniesionego budynku, do 

którego przeniosła swoje centrum spraw życiowych. Z domu rodzinnego w chwili obecnej, jak sama 

przyznała, korzysta wyłącznie sporadycznie tylko w celu pomocy matce G. P.. Sytuacja ta nie mieści się 

jednak w zakresie pojęcia „korzystania ze służebności mieszkania” nawet jeżeli pozwana wywodzi 

swoje uprawnienie właśnie z tego tytułu. W rzeczywistości omawiane prawo rzeczowe ma na celu 

w pierwszej kolejności, jak wskazuje sama nazwa, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 

uprawnionego. Pozostałe zaś związane z nim przywileje uwarunkowane są realizacją głównej 

prawnorzeczowej racji bytu służebności. Sąd Rejonowy powołując się na funkcje alimentacyjną 

służebności mieszkania nieprawidłowo odniósł ją do sytuacji G. P., zapominając że przedmiotem 

rozstrzygnięcia jest sytuacja jej córki - pozwanej J. P.. Ta ostatnia natomiast realizuje osobiste 

potrzeby mieszkaniowe korzystając z własnego domu. Sama zresztą przyznała (k. 43), że służebność 

nie jest jej nieodzowna, a potrzebę jej utrzymania upatruje wyłącznie w konieczności pomocy matce 

G. P.. Wątek świadczenia pomocy matce, jako przyczyna, dla której należało zdaniem Sądu 

Rejonowego odmówić żądaniu pozwu, pojawia się zresztą wielokrotnie w toku postępowania 

dowodowego przeprowadzonego przez Sąd I instancji. Słusznie jednak apelacja powoda wytknęła, że 

znaczenie służebności należy oceniać na gruncie przede wszystkim osobistych potrzeb uprawnionego, 

a nie osoby trzeciej, w tej sytuacji G. P..” 

 Tym samym aby skorzystać z drugiego sposobu zniesienia służebności osobistej konieczne 

będzie wytoczenie przez właściciela nieruchomości obciążonej pozwu o zniesienie służebności 

osobistej, przeciwko osobie na rzecz, której służebność została ustanowiona. Sądem właściwym do 

wniesienia pozwu jest sąd miejsca położenia nieruchomości.  

 

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 

 

 

 

 


