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14.12.2020 o powierzenie realizacji zadania  publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lubelskim w 2021 r. przez organizację pozarządową. 
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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska  oraz 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: 

Punkt 2 - GŁUSK - porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 11.00 - 15.00 Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22 

Wtorek 13.00 - 17.00 Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22  

Środa 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

Czwartek 11:00-15:00 Urząd Gminy  Strzyżewice, Strzyżewice 109 

Piątek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

Punkt 1 - Wysokie- porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Wtorek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew  - Zakrzew  26 

Środa 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Czwartek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26 

Piątek 8:00-12:00 Urząd Gminy Krzczonów ul. Spokojna 7 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (81) 52 86 714 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  
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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. 

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,  
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 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

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

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Doręczenie przesyłek sądowych przez Komornika - kiedy następuje 

i jaki jest koszt takiego doręczenia 

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z listopada 2019 roku, spowodowała 

wprowadzenie obowiązku doręczenia przesyłki listownej przez komornika sądowego, w sytuacji, gdy 

nie jest możliwe doręczenie tego pisma pozwanemu za pośrednictwem publicznego operatora 

pocztowego. 

Uprzednio, przed wprowadzeniem tej nowelizacji, przesyłka listowna, po jej dwukrotnej 

awizacji, uważana była za skutecznie doręczoną. 

Zgodnie z przepisem art. 1391 k.p.c., jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia 

zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego 

wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej 

żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 

§ 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o 

tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego 

pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. 

Powyższe oznacza, że sąd po zweryfikowaniu, czy pozew lub wniosek o zawezwanie do próby 

ugodowej albo wniosek w trybie nieprocesowym, odpowiada warunkom formalnym – zarządza 

doręczenie odpisu tego pisma pozwanemu lub uczestnikowi. 

Tak jak to miało miejsce we wcześniejszym staniem prawnym, listonosz pozostawi awizo, 

jeżeli nie ma możliwości doręczenia przesyłki listownej osobiście lub w sposób zastępczy. Informację 

o złożeniu przesyłki w placówce pocztowej (awizo) umieści na drzwiach adresata lub w skrzynce 

pocztowej, ze wskazaniem, kiedy i gdzie pismo zostało pozostawione. Na zawiadomieniu znajduje się 

pouczenie, zgodnie z którym przesyłkę tą można odebrać w przeciągu 7 dni od dnia zawiadomienia. 

Po upływie tego terminu, czynność ta jest powtarzana. Pismo może zostać odebrane przez osobę 

upoważnioną zgodnie z prawem pocztowym. 

W aktualnym stanie prawnym, jeżeli pozwany nie odbierze pozwu albo innego pisma 

procesowego i wcześniej nie otrzymał żadnego pisma dotyczącego sprawy, to przewodniczący 

zawiadamia o tym powoda poprzez przesłanie mu odpisu pisma dla pozwanego i zobowiązuje 

w formie zarządzenia do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. 
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Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, winien złożyć do akt 

potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwrócić pismo 

i wskazać aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w 

pozwie. Jeżeli powód nie dokona tej czynności w przewidzianym 2 miesięcznym terminie, 

postępowanie zostanie zawieszone zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. 

Komornik sądowy nie ma prawa odmówić doręczenia pism, ale może to zadanie zlecić 

asesorowi komorniczemu. Komornikiem właściwym do doręczenia odpisu pisma pozwanemu jest 

ten, w którego rewirze znajduje się miejsce doręczenia. Rewir to obszar właściwości sądu 

rejonowego, przy którym działa komornik. Komornik ma 14 dni na doręczenie pisma. We wniosku 

można także żądać tego, by komornik, w przypadku gdy pozwany nie będzie przebywał pod znanym 

adresem, podjął próbę ustalenia aktualnego adresu adresata. 

Jak wynika z treści przepisu art. 41 Ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych 

opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism 

w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288) wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres 

oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby 

podjętych prób doręczenia. Natomiast opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do 

ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy 

z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wynosi 40 złotych. 

Komornikowi przysługuje również zryczałtowany koszt dojazdu do adresata, w wysokości 

20 zł, w sytuacji gdy adresat mieszka on lub ma siedzibę w odległości co najmniej 10 km od kancelarii 

komornika. 

 

Tomasz Ignatiuk  

 adwokat/doradca obywatelski/mediator 
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3. Odpowiedzialność za długi spadkowe – omówienie 

Spadek stanowi ogół praw majątkowych po osobie zmarłej, w którego skład wchodzą aktywa jak 

również pasywa. Przez aktywa należy rozumieć to co zwykle kojarzy nam się ze spadkiem czyli 

przysporzenia majątkowe wynikające z dziedziczenia, a więc np. nabycie przez spadkobiercę 

własności ruchomości, nieruchomości, pieniędzy w gotówce czy zgromadzonych na rachunku 

bankowym, wierzytelności i innych praw majątkowych po osobie zmarłej. Pasywa, stanowią 

natomiast negatywną stronę spadku, są to bowiem wszelkie długi i obciążenia, które dziedziczymy po 

osobie zmarłej. Przykładowo, będą to więc niespłacone pożyczki, kredyty, inne zobowiązania 

pieniężne, długi obciążające nieruchomości, np. z tytułu podatków, hipotek, inne zaległości 

podatkowe w Urzędzie Skarbowym, należności z niewykonanych umów, wyrządzonej szkody na 

osobie itp. Niniejszy artykuł skupia się na pasywach wschodzących w skład spadku, czyli inaczej na 

długach spadkowych. Jego celem jest omówienie podstawowych zasad odpowiedzialności 

spadkobierców za długi spadkowe oraz wyjaśnienie w jaki sposób postąpić w wypadku gdy 

dziedziczymy spadek z długami.  

 

W razie śmierci osoby po której dziedziczymy (czy to z ustawy czy też z testamentu), mamy co do 

zasady sześć miesięcy od chwili dowiedzenia się o tytule swojego powołania (czyli o tym, że jesteśmy 

spadkobiercą) na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Oświadczenie to 

składamy przed sądem bądź przed notariuszem. Składając je, spadkobierca może  wybrać jeden 

z trzech następujących sposobów:  

1) przyjąć spadek wprost (tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe) – wówczas 

ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe całym swoim majątkiem, co w wypadku przyjęcia spadku 

z długami może skutkować tym, że nie otrzymuje żadnych aktywów a swoim dotychczasowym 

majątkiem jedynie odpowiada za długi spadkowe; albo 

2) przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi 

spadkowe do wartości czynnej spadku, tj. wartości aktywów spadkowych – wówczas spadkobierca 

ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo 

spisie inwentarza stanu czynnego spadku) – w takim wypadku, w razie przyjęcia spadku  z długami 

odpowiadamy za niego swoim dotychczasowym majątkiem, jednak z ograniczeniem do  wartości 
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czynnej spadku, tj. wartości aktywów spadkowych; nie ma wówczas ryzyka, że będziemy odpowiadać 

ze swojego majątku w większym zakresie niż zyskamy ze spadku; albo 

3) odrzucić spadek – wówczas nie dziedziczy w ogóle. 

W razie gdy wiemy, że spadek, który dziedziczymy jest lub może być zadłużony, lecz jednocześnie nie 

mamy wiedzy co do tego czy znajdują się w nim jakieś aktywa (np. to spadek po dalszym krewnym), 

celowe jest przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza – wówczas mamy pewność, że nie będziemy 

odpowiadać ze swojego dotychczasowego majątku za długi spadkowe powyżej tego co ze spadku 

zyskamy, co miało by miejsce w razie przyjęcia spadku wprost. Jednocześnie nie ryzykujemy tym, że 

z powodu podejrzenia istnienia długów spadkowych odrzucimy spadek, którego aktywa 

w rzeczywistości przewyższają pasywa czyli długi. Jeżeli natomiast wiemy, że spadek jest zadłużony 

a nie ma w nim żadnych aktywów – np. spadkobierca wszystko sprzedał lub całym majątkiem 

rozdysponował za życia, pozostawiając jedynie długi, celowe będzie odrzucenie spadku. Wówczas nie 

stajemy się spadkobiercami i jesteśmy traktowani tak jakbyśmy nie dożyli otwarcia spadku. Należy 

wówczas pamiętać, że w nasze miejsce „wchodzą” nasze dzieci, czy wnuki, zatem w razie odrzucenia 

spadku również w ich imieniu należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, co wymaga uzyskania 

uprzedniej zgody sądu rodzinnego, w wypadku gdy dzieci bądź wnuki są jeszcze małoletnie. Brak 

złożenia jednego z trzech wskazanych powyżej oświadczeń w terminie jest jednoznaczny z nabyciem 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza (skutkuje tym, że nabywamy spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza po upływie sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swojego powołania).  

 

Kolejną kwestią wymagającą omówienia jest to, że do chwili przyjęcia spadku, spadkobierca ponosi 

odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Natomiast od chwili przyjęcia spadku ponosi tą 

odpowiedzialność za te długi z całego swojego majątku (z tym, że w razie przyjęcia spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza - z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości 

czynnej spadku, tj. wartości aktywów spadkowych).  

 

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza powinien złożyć w sądzie albo 

przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się na 

urzędowym formularzu (jego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości), 

natomiast wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem. Wykaz ten 

może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę (np. gdy spadek dziedziczy 
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więcej niż jedna osoba). W złożonym wykazie inwentarza, z należytą starannością ujawnia się 

przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych (te ostatnie jedynie przy 

dziedziczeniu z testamentu o ile zostały w nim zawarte), z podaniem ich wartości według stanu i cen 

z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia 

spadku. W razie pominięcia w wykazie przedmiotów należących do spadku bądź długów spadkowych, 

wykaz inwentarza powinien podlegać uzupełnieniu. Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza 

spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. 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. Natomiast 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. Nie dotyczy to spadkobiercy niemającego pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego 

ubezwłasnowolnienia. Mając powyższe na uwadze, wykaz inwentarza należy zawsze sporządzać 

zgodnie z prawdą i z dołożeniem należytej staranności. 

W razie gdy do spadku powołania jest więcej niż jedna osoba – np. po zmarłym ojcu dziedziczy żona i 

dzieci, mamy do czynienia ze wspólnością majątku spadkowego, który może podlegać podziałowi 

(dział spadku sądowy bądź umowny). W takim wypadku, do chwili działu spadku spadkobiercy 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił 

świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców  w częściach, które odpowiadają 

wielkości ich udziałów. Od chwili działu spadku (tj. uprawomocnienia się postanowienia o dziale 

spadku – w wypadku działu sądowego bądź sporządzenia umowy o dziale spadku - w wypadku działu 

umownego), spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości 

udziałów.  

W razie gdyby niniejszy artykuł nie zawierał odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania, szczegółowych 

informacji dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe w Państwa konkretnej sprawie można 

zasięgnąć w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie Powiatu 

lubelskiego.  

Katarzyna Lalak - Radca Prawny 
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4. Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich i kiedy następuje 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej. W orzecznictwie 

przyjmuje się, że jest to ogół praw i obowiązków spoczywających na rodzicach oraz przysługujących 

im względem dziecka praw. Powinna być ona sprawowana w taki sposób, aby rodzice sprawowali 

w należyty sposób piecze nad dzieckiem i jego majątkiem, troszczyli się o fizyczny i duchowy rozwój 

dziecka, przygotowali do pracy i życia dorosłego. Pośrednią ingerencją sądu we władzę rodzicielską 

jest jej ograniczenie. 

Zasadą jest, że władza rodzicielska powstaje z chwilą urodzenia dziecka i generalnie trwa do 

chwili osiągniecia przez dziecko pełnoletności. Zdarza się, że ustaje ona w innych sytuacjach np. 

śmierci rodzica lub dziecka, zawieszenia lub pozbawienia władzy, ubezwłasnowolnienia rodzica, 

przysposobienia. 

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy w tym zakresie mają równe prawa. 

Każde z rodziców jest uprawnione i obowiązane do wykonywania władzy rodzicielskiej, jednakże 

w istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w przypadku braku porozumienia 

miedzy nimi rozstrzyga sąd rodzinny. 

Istnieją dwa rodzaje zainicjowania postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej: 

ograniczenie władzy rodzicielskiej na wniosek rodzica i ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu 

(wskutek zawiadomienia sądu opiekuńczego np. przez policję, szkołę). 

Oprócz sytuacji, kiedy to jeden z rodziców wnosi o ograniczenie władzy rodzicielskiej 

drugiego, Sąd ma obowiązek orzekać o władzy rodzicielskiej w przypadku separacji, rozwodu, 

unieważnienia małżeństwa lub działać z urzędu wskutek zawiadomienia czy powzięcia informacji 

z urzędu. 

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców do określonych obowiązków 

i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, np. do decydowania o wyborze kierunku kształcenia, 

sposobie leczenia, wyjazdach zagranicznych. Najczęściej ma to miejsce, gdy rodzice żyją 

w rozłączeniu, zaś podjęcie takiej decyzji, uzasadnia dobro dziecka. Ponadto połączone jest to 

częstokroć z pozostawaniem przez rodziców w konflikcie czy brakiem współdziałania w sprawach 

dziecka. 
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W tej sytuacji sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób 

wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. 

Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem 

dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu 

kontaktów z dzieckiem. W treści porozumienia powinien zostać określony sposób wykonywania 

władzy rodzicielskiej poprzez wskazanie miejsca stałego pobytu dziecka, wprowadzenie tzw. pieczy 

naprzemiennej, wskazanie zasad wychowawczych stosowanych przez rodziców, zakresu wspólnego 

podejmowania decyzji, wskazanie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Piecza 

naprzemienna jest ona wspólnym wykonywaniem władzy rodzicielskiej polegającym na roztoczeniu 

pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców 

w powtarzających się okresach. Jako optymalne przyjmuje się tygodniowe okresy przebywania 

dziecka u każdego z rodziców. 

Podstawą do ograniczenia władzy rodzicielskiej, jest również zagrożone dobro dziecka, zaś 

katalog przesłanek stanowiących podstawę do ograniczenia jest otwarty i należą do nich, np. brak 

kontaktów z dzieckiem, nieprawidłowy wpływ na dziecko, brak porozumienia pomiędzy rodzicami, 

konflikt pomiędzy rodzicami, naganne zachowanie jednego z rodziców. 

Ponadto jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może w szczególności: 

1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, 

w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy 

z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych 

w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować 

rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, 

poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym 

wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń; 

2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia 

sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun; 

3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego; 

4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania 

zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi; 

5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka 

albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków 
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dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych 

w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić 

umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

Jeżeli władza rodzicielska została ograniczona, możliwym jest jej przywrócenie, jedynie gdy 

ustały przestanki stanowiące podstawę jej ograniczenia. 

   

Tomasz Ignatiuk  

 adwokat/doradca obywatelski/mediator 
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5. Różnice pomiędzy orzeczeniem separacji a rozwodem 

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił 

zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo 

przez rozwód. Natomiast zgodnie z art. 611 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między 

małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł 

separację. 

Jak z powyższego wynika, zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji, dla ich orzeczenia, 

koniecznym jest stwierdzenie przez sąd o tym, iż nastąpił zupełny rozkład pożycia. Rozkład pożycia 

następuje wtedy, gdy pomiędzy małżonkami ustała więź fizyczna, duchowa i gospodarcza. 

W odróżnieniu od rozwodu, dla orzeczenia przez sąd o separacji, nie jest wymagane, aby 

rozkład pożycia był trwały. Oznacza to więc, że aby możliwym było orzeczenie separacji, sąd 

orzekający musi ocenić, iż strony nie łączą już żadne więzi, bez ustalania czy ten stan ma charakter 

trwały. 

O trwałości rozkładu pożycia małżonków możemy mówić, kiedy to brak jest realnych szans na 

odbudowanie istniejących uprzednio więzi, np. kiedy małżonek ma nowego partnera czy pojawienie 

się dziecka z nowego związku. Przy ocenie tego czy nastąpił trwały rozkład pożycia ma wpływ 

przyczyna z jakiej nastąpił rozpad małżeństwa oraz okres ustania tych więzi. 

Zarówno orzeczenie rozwodu jak i separacji wymaga przeprowadzenia postępowania 

sądowego w ramach którego to, w każdym przypadku, sąd wyda rozstrzygnięcie w zakresie władzy 

rodzicielskiej, miejsca pobytu dziecka, kontaktów dziecka z tym rodzicem, który na stałe nie będzie 

z nim zamieszkiwać oraz w zakresie w jakim każdy z małżonków zobowiązany będzie do ponoszenia 

kosztów utrzymania dziecka stron. 

W przypadku rozwodu i separacji sąd zobowiązany jest wskazać który z małżonków ponosi 

winę za rozkład pożycia i może od tego odstąpić jedynie na zgodne żądanie małżonków. Zauważyć 

jednak trzeba, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozwód co do zasady nie jest 

dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny. Przy separacji takie ograniczenie nie 

występuje. Sąd orzeknie separację nawet jeżeli występuje o nią małżonek wyłącznie winny, o ile nie 

sprzeciwia się to dobru wspólnych małoletnich dzieci, ani nie stoją temu na przeszkodzie zasady 

współżycia społecznego. Sąd orzekając separację na podstawie zgodnego wniosku stron, nie orzeka 

o winie rozkładu pożycia w i tym przypadku następują takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie 
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ponosił winy. W sytuacji, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi rozwodu i żądanie 

to jest uzasadnione, Sąd orzeka rozwód. 

Orzeczenie rozwodu i separacji powoduje ustanie pomiędzy stronami wspólnoty ustawowej 

małżeńskiej, która powstała w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Małżonkowie nie będą 

również po sobie dziedziczyć z mocy ustawy. 

W przypadku orzeczenia przez sąd o separacji małżonków, nie dochodzi do rozwiązania węzła 

małżeńskiego, a małżeństwo formalnie nadal istnieje. 

Jednak w przypadku orzeczenia separacji, rozstający się partnerzy nie będą mieli możliwości 

zawarcia nowego związku małżeńskiego, jak również nie będzie możliwy, powrót do panieńskiego 

nazwiska lub nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego – co ma miejsce w przypadku 

orzeczenia rozwodu. 

Co ważne, na zgodne żądanie małżonków sąd orzeknie o zniesieniu separacji i strony mogą 

powrócić do wspólnego pożycia, natomiast zniesienie rozwodu jest niemożliwe. 

Końcowo podkreślenia jedynie wymaga to, że małżonkowie, którzy postanawiają żyć osobno, 

zrywają wspólne pożycie – żyją w separacji faktycznej. Jednak w związku z tym, iż stan ten nie jest 

usankcjonowany odpowiednim orzeczeniem sądowym – pozostają w ustroju ustawowej wspólnoty 

majątkowej (jeżeli nie została zniesiona) czy też będą po sobie dziedziczyć z mocy ustawy. W tej 

sytuacji mieć na uwadze również trzeba treść przepisu art. 60 § 1 kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego, z którego wynika, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo 

przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od 

męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od 

orzeczenia separacji. 

Podsumowując, skutki orzeczenia separacji są zbliżone do skutków rozwodu – jednak, 

separacja czasami może stanowić rozwiązanie dla osób, które np. z przyczyn religijnych lub ze 

względu na dobro dzieci nie chcą zdecydować się na rozwód, jak również może stanowić okres próby 

małżonków, który posłuży naprawieniu ich relacji. 

Tomasz Ignatiuk  

 adwokat/doradca obywatelski/mediator 
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