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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, 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: 

Powiat M. Zamość 2021 - porady prawne 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 12:00-16:00 

Środa 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Piątek 12:00-16:00 

 
 

Powiat M. Zamość 2021 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 722 364 992 
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Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 
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Kto może skorzystać? 

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

oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

 
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. Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do odwołania udzielanie porad prawnych i obywatelskich w Punktach 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie 

m. Zamość odbywa się w wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. 

zm.) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem porozumiewania 

się na odległość oraz poza lokalem. W tej sytuacji nie jest wymagane  złożenie przez  osobę 

uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.   

Ponadto na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Poradę prawna można uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 

(telefon, e-mail). 
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3. Ograniczenie władzy rodzicielskiej z powodu niemożności jej 
wspólnego wykonywania na skutek rozłączenia rodziców 

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.  Ograniczenie tej władzy może nastąpić 

jeżeli zagrożone jest dobro dziecka. Przyczyną ograniczenia władzy rodzicielskiej nie musi 

być umyślne, krzywdzące dziecko zachowanie rodziców (może być to zachowanie nawet 

w dobrej wierze). Decyzja sądu zależy od zaistniałych okoliczności i w zależności od 

konkretnego przypadku. 

 
 

Przesłanki ograniczenia  
 

Artykuł 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) stanowi o ograniczeniu władzy 

rodzicielskiej jednego z rodziców z powodu niemożności jej wspólnego wykonywania na skutek 

rozłączenia rodziców. 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym ze sobą w związku 

małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, 

ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do 

osoby dziecka. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy rodzice pozostają ze sobą 

w związku małżeńskim, lecz żyją w rozłączeniu. 

 

 

 
Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

 

 

Przesłanka pierwsza może dotyczyć sytuacji, w której rodzice nigdy nie zawierali ze sobą 

związku małżeńskiego, bądź też rodzice zawarli małżeństwo, ale okazało się ono małżeństwem 

nieistniejącym lub małżeństwo rodziców zostało unieważnione bądź małżeństwo rodziców zostało 

rozwiązane prawomocnym wyrokiem rozwodowym. 

Przesłanka druga kładzie akcent na życie małżonków w rozłączeniu. Z reguły chodzi tu 

o pozostawanie rodziców w separacji sądowej lub faktycznej. Określenie to obejmuje także sytuację, 
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gdy rodzice mieszkają razem, jednak nie współdziałają ze sobą lub nie mogą współdziałać przy 

wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Ważnym elementem tego przepisu jest wymóg, zgodnie z którym 

władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Przepis ten nie znajdzie zastosowania w razie 

przysługiwania władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców, bez względu na przyczyny takiego 

stanu rzeczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców  
 

Wskazanie w art. 107 KRO, zgodnie z którym sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie 

władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego z rodziców do 

określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka oznacza, że ograniczenie to musi 

być sformułowane w sposób konkretny, z dokładnym, a nie ogólnikowym określeniem rodzaju 

uprawnień i obowiązków przyznanych drugiemu z rodziców. Rozstrzygnięcie sądu nie może dotyczyć 

w tym przypadku zarządu majątkiem dziecka, ponieważ uprawnienie to przysługuje rodzicowi 

posiadającemu pełnię władzy rodzicielskiej.  

Treść obowiązków i uprawnień rodzica, któremu sąd nie powierzył wykonywania władzy 

rodzicielskiej może dotyczyć podejmowania decyzji o:  

 wyborze szkoły,  

 wyjeździe zagranicznym, 

 sposobie leczenia,  

 zasadach wykształcenia oraz kierunku kształcenia itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Sąd rozstrzygając o ograniczeniu władzy rodzicielskiej kieruje się zasadą dobra dziecka. 

ORZECZNICTWO 

Co do trybu rozstrzygania sporów na tym tle  

Sąd Najwyższy, uchwała z 10 listopada 1971 r. (III CZP 69/71 OSNCP 1972/3, poz. 49)  

Na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu  

w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej potrzebne jest 

zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad 

wychowywaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd 

dziecka. 
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Okresowe przebywanie dziecka u każdego z rodziców? 
 

Na podstawie art. 107 KRO nie jest możliwe rozstrzygnięcie dopuszczające możliwość 

okresowego przebywania dziecka u każdego z rodziców wiążące się z przechodzeniem władzy 

rodzicielskiej na rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem w danym czasie. Byłoby to sprzeczne 

z ideą art. 107 KRO.  

 

 

Dopuszczalne jest natomiast określenie krótkotrwałych pobytów dziecka u jednego 

z rodziców. 

 

Dobro dziecka…. 
a powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców  

 

Podstawowym kryterium przyznania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców jest dobro 

dziecka. 

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, pomimo że brakuje ustawowej definicji „dobra 

dziecka”, to jednak ustawodawca niejednokrotnie posługuje się tym pojęciem, choćby w zakresie, 

w którym wskazuje, że władza rodzicielska winna być wykonywana tak, jak tego w szczególności 

wymaga dobro dziecka i interes społeczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobro dziecka jest wartością nadrzędną wymagającą preferencyjnego traktowania 

w porównaniu z interesami innych podmiotów. Odgrywa również pierwszoplanową rolę przy 

wykładni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdyż dobro dziecka należy traktować jako 

zespół wartości, zarówno duchowych, jak i materialnych, jakie konieczne są do prawidłowego 

rozwoju fizycznego dziecka, rozwoju duchowego dziecka, i to w jego aspekcie zarówno 

intelektualnym, jak i moralnym, należytego przygotowania go do pracy dla dobra samego dziecka, jak 

i dobra społecznego. 

 

 

 

PRZEPIS 

Art. 3.1. Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.  

We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub 

prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała 

ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesu dziecka. 

WAŻNE 

Treść powyższego artykułu nie stanowi co prawda definicji pojęcia dobra dziecka, 

jednak zasada ochrony tego dobra traktowana jest w Konwencji jako kryterium. 
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Dla sądu podejmującego decyzję o ograniczeniu władzę rodzicielską jednemu z rodziców nie 

bez znaczenia pozostają okoliczności dotyczące osoby dziecka, takie jak:  

 wiek dziecka,  

 stopień związania uczuciowego dziecka z danym rodzicem,  

 płeć dziecka, 

 istnienie rodzeństwa, które powinno wychowywać się razem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORZECZNICTWO 

Orzeczenie Sądu Najwyższego z 21 listopada 1952 r. (I C 1814/52, OSN 1953, poz. 92) 

Zwłaszcza w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa jest wskazane, aby dziecko 

pozostawało pod opieką matki, ze względu na jej konstrukcję psychiczną, większą 

uczuciowość, skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę  

o zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka. 

ORZECZNICTWO 

Postanowienie Sądu Najwyższego  z dnia 11 lutego 1997 r. sygn. II CKN 90/96) 

Pojęcie dobra dziecka z jednej strony obejmuje całą sferę najważniejszych jego spraw 

osobistych, przykładowo takich jak rozwój fizyczny i duchowy, odpowiednie kształcenie  

i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia, z drugiej zaś – ma ono wyraźny 

wymiar materialny. Polega on na konieczności zapewnienia dziecku środków do życia  

i realizacji celów o charakterze osobistym, a w wypadku gdy ma ono swój majątek, 

także na dbałości o jego interes majątkowy 

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2000 r. (sygn. akt V CKN 1751/00) 

Swoje oczekiwania i uprawnienia wynikające z władzy rodzicielskiej rodzice mogą 

uwzględniać i realizować jedynie w taki sposób i w takim zakresie, który nie prowadzi 

do kolizji z dobrem dziecka. 

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r. (sygn. III CZP 68/16) 

Wszelkie decyzje w ramach sprawowania obowiązków rodzicielskich powinny być 

podyktowane dobrem dziecka, a nie konkurencją ustaw. 
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Dla właściwego wyboru rodzica, któremu sąd powierzy władzę rodzicielską nad dzieckiem nie 

bez znaczenia będą i ważną rolę odgrywają również okoliczności dotyczące samych rodziców, takie 

jak:  

 ich kwalifikacje osobiste pozwalające na prawidłowy i pełny rozwój psychiczny 

i fizyczny dziecka pozostające w związku z:  

o właściwościami psychicznymi rodzica,  

o stopniem zaangażowania uczuciowego,  

o wiekiem, 

o stanem zdrowia, 

 jego możliwości finansowe, zarobkowe oraz warunki mieszkaniowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla oceny dokonywanej przez sąd, któremu z rodziców powierzyć wykonywanie władzy 

rodzicielskiej, nie mają znaczenia same wskazówki rodziców, nawet w formie ugody zawartej przez 

rodziców w tej kwestii, ani ich zgodne wnioski złożone przed sądem. Nie ulega wątpliwości, że sąd 

powinien jednak rozważać takie postulaty rodziców, szczególnie gdy są zgodne. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – prawnik, mediator 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Żadna z powyższych przesłanek, nie może być brana pod uwagę z osobna, gdyż pojedynczo żadna 

z nich nie powinna decydować o przyznaniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. 

Sąd orzekając o przyznaniu władzy rodzicielskiej  

ma na względzie całokształt właściwości psychicznych i możliwości majątkowych rodzica. 
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4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków 

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest jednym z ustawowych ustrojów 

majątkowych małżeńskich. Z jednej strony jest bardzo podobna do ustroju typowej 

rozdzielności majątkowej, z drugiej strony jednak daje ochronę małżonkowi, który 

poświęcił się np. wychowywaniu dzieci i nie pracował zarobkowo. 

 
 

Definicja dorobku 
 
Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu małżeńskiej 

umowy majątkowej, która dokonała rozdzielności majątku wspólnego. Od momentu zawarcia ww. 

umowy istnieją tylko majątki osobiste małżonków i nie ma majątku wspólnego. Natomiast w chwili 

ustania tego ustroju następuje wyrównanie dorobków. 

Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według 

cen  

z chwili, gdy małżonkowie dokonują rozliczenia. System ten jest korzystny dla osób, które w trakcie 

małżeństwa nie posiadają majątku wspólnego i są w pewnym sensie niezależne, ale po ustaniu 

wspólności chcą równo podzielić się majątkiem. 

 

 
 
                                  Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 
 
Małżeńskie umowy majątkowe muszą być zawarte w formie aktu notarialnego. Od chwili 

zawarcia umowy pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. 
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Sposób obliczania dorobków   
 
Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, do dorobku nie wlicza się przedmiotów 

odziedziczonych przez małżonka, przekazanych mu darowizną lub zapisanych mu, praw 

niezbywalnych, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmiotów uzyskanych z tytułu 

odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia 

za doznaną krzywdę, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności 

zarobkowej jednego z małżonków, praw autorskich oraz praw pokrewnych, przedmiotów nabytych w 

zamian za przedmioty majątkowe. 

 

 
                                  Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Do dorobku dolicza się darowizny dokonane przez jednego z małżonków, z wyłączeniem 

darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn 

na rzecz innych osób, usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku 

drugiego małżonka, (np. naprawa samochodu jednego z małżonków w serwisie prowadzonym przez 

drugiego z nich), nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka. 

 

 
                                 Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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Ustanie rozdzielności i wyrównanie dorobków   

 

Ustanie rozdzielności majątkowej następuje, np. poprzez rozwiązanie umowy albo rozwód. O 

ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego 

małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Ma to na celu 

usunięcie dysproporcji między majątkami małżonków. Z ważnych powodów każdy z małżonków może 

żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków. W razie braku porozumienia między stronami 

co do sposobu lub wysokości wyrównania, rozstrzyga sąd. Sytuacja taka może mieć miejsce, np. kiedy 

mąż pracował a żona zajmowała się domem i dziećmi. Małżonkowie muszą obliczyć o jaką wartość 

wzrósł ich majątek po zawarciu umowy. 

 

 
                                Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Wyrównanie dorobków po śmierci małżonka  
 

Warto pamiętać w przypadku ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, że 

po ustaniu tego ustroju majątkowego (ma to miejsce np. w przypadku śmierci jednego z małżonków) 

również możliwe jest wyrównanie dorobku małżonków.  

 

W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego 

spadkobiercami, a małżonkiem pozostałym przy życiu (art. 515 § 1 KRO). 

 

Obowiązek wyrównania dorobku nie jest jednak  obowiązkiem bezwzględnym. Z ważnych 

powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia tego obowiązku. Możliwość ta doznaje 

pewnych ograniczeń po śmierci jednego z małżonków. Spadkobiercy zmarłego małżonka mogą 

wystąpić z żądaniem zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca 

wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji 

(art. 515 § 2 KRO).  
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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) 

2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

755) 

 
 

 

Autor: Dorota Ulikowska – prawnik, mediator 

PRZEPIS 

art. 515 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

§ 1. W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między 

jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu. 

§ 2. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z żądaniem zmniejszenia obowiązku 

wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo  

o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. 
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