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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  

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. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę 

Pracownik, który nie zgadza się z wręczonym mu wypowiedzeniem, ma prawo odwołać się od 

niego do sądu pracy. Ma na to 21 dni od otrzymania pisma od pracodawcy. Jednak bez względu na 

ewentualną wadliwość wypowiedzenia umowa i tak rozwiąże się w określonym w nim terminie. 

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje każdemu pracownikowi, który nie 

zgadza się z decyzją swojego pracodawcy i czuje się przez niego niesprawiedliwie potraktowany.  

Prawo pracownika do odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę  

Pracownik, który nie zgadza się z wręczonym mu wypowiedzeniem, ma prawo odwołać się od 

niego do sądu pracy i przedstawić swoje roszczenia. Może również domagać się odszkodowania lub 

natychmiastowego przywrócenia do pracy. 

Wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę niestety nie 

zmienia jednak jego sytuacji. Oznacza to, że każde wypowiedzenie, nawet jeśli nie jest ono zgodne  

z prawem lub jest nieuzasadnione, pozostaje skuteczne. Oznacza też, że bez względu na ewentualną 

wadliwość wypowiedzenia umowa i tak rozwiąże się w określonym w nim terminie. O przywróceniu 

pracownika do pracy albo przyznaniu mu odszkodowania może zdecydować dopiero sąd pracy. 

 

Pracownik składający odwołanie do sądu pracy może zarzucić pracodawcy, że: 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę jest obowiązkowe  

tylko w przypadku umów na czas nieokreślony 
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Wypowiedzenie umowy o pracę będzie uznane za niezgodne z prawem, gdy narusza przepisy 

o wypowiadaniu umów w zakresie: terminów wypowiedzenia umowy, zakazów wypowiedzenia, 

pominięcia konsultacji ze związkami zawodowymi, niepouczenia pracownika o terminie odwołania do 

sądu pracy. 

Pracownik odwołujący się do sądu pracy powinien uzasadnić swoje odwołanie oraz określić 

swoje żądania. Może zatem wnieść o: 

• uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne  

o jeżeli nie upłynął jeszcze okres wypowiedzenia 

• przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach 

o jeżeli okres wypowiedzenia już upłynął 

• odszkodowanie od pracodawcy  

o mogą ubiegać się pracownicy, którym pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o 

pracę na okres próbny lub na czas określony 

 

Wybór roszczenia – przywrócenie lub odszkodowanie  

Pracownik ma swobodny wybór swojego roszczenia – przywrócenie do pracy (jeżeli 

wypowiedzenie stało się już skuteczne) lub odszkodowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednak sąd pracy nie zawsze musi się z żądaniem pracownika zgodzić. Sąd pracy nie uwzględni 

żądania pracownika przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie go jest niemożliwe lub 

niecelowe. Ocena takiej sytuacji wymaga od sądu analizy wszystkich czynników mogących mieć 

wpływ na przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Niecelowość wydania orzeczenia o przywrócenie do 

pracy uzasadnia chociażby fakt nagannego zachowania pracownika, konflikt z pracodawcą, a także 

naruszenie zasad współżycia społecznego. Oczywiście powrót pracownika do pracy uniemożliwia 

likwidacja jego stanowiska pracy. 

Powyższe nie dotyczy jednak m.in.: kobiet ciężarnych albo w czasie urlopu macierzyńskiego, 

pracowników wychowujących dziecko, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, 

pracowników w wieku przedemerytalnym, a także pracowników, którzy są chronieni na podstawie 

PRZEPISY 

Art. 45 § 1 Kodeksu pracy  

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest 

nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – 

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. 

 

Zobacz więcej: https://poradnikpracownika.pl/-pozew-o-ustalenie-bezskutecznosci-

wypowiedzenia-wraz-ze-wzorem-pozwu 
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przepisów szczególnych. W tych przypadkach sąd jest zobowiązany spełnić żądania pracownika, 

chyba że ogłoszono stan upadłości lub likwidacji zakładu pracy (art. 411 KP), wtedy niemożliwe będzie 

przywrócenie pracownika do wykonywanej pracy. 

 

 

 

 

 

Okoliczności, gdy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy  

Kodeks pracy przewiduje okoliczności, w których pracodawca nie może wypowiedzieć umowy 

o pracę pracownikowi: 

 na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, szkoleniowym, okolicznościowym, 

 na zwolnieniu lekarskim, 

 na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, tacierzyńskim, wychowawczym, 

 kobietom w ciąży, a w przypadku umowy terminowej, która kończyłaby się w dniu,  

w którym pracownica jest w 12 tygodniu ciąży, pracodawca jest zobowiązany do 

przedłużenia umowy do dnia porodu, 

 uprawnionemu do urlopu wychowawczego, który złoży pracodawcy wniosek  

o zmniejszenie etatu (wymiar etatu nie może być niższy niż ½ etatu) 

o w tej sytuacji takiej osobie nie można wypowiedzieć umowy o pracę przez 

okres 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku o zmniejszenie etatu 

 któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, 

 działaczom związkowym. 

 

 

 

 

 

Okoliczności, gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy jest zawsze możliwe 

Pracodawca może pracownikowi wypowiedzieć umowę o pracę, bez poniesienia żadnych 

konsekwencji, w razie gdy: 

• Pracodawca zlikwidował lub zawiesił swoją działalność 

• Pracownik uzyskał rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 

• Pracownik naruszył obowiązki pracownicze (zwolnienie dyscyplinarne) 

WAŻNE 

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę możliwe jest wtedy,  

gdy pracodawca naruszył prawa pracownika  

i w trakcie powyżej wymienionych sytuacji wypowiedział pracownikowi umowę.  

WAŻNE  

Osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony  

w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego  

mogą walczyć w sądzie pracy o ponowne przywrócenie do pracy. 
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Termin złożenia do sądu odwołania od wypowiedzenia 

Odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje każdemu pracownikowi, który 

nie zgadza się z przedstawionym mu wypowiedzeniem. Ma on na to 21 dni od dnia, w którym 

otrzymał oświadczenie od swojego pracodawcy. Odwołanie składa się do sądu pracy, który 

ostatecznie decyduje o przywróceniu pracownika do pracy lub o przyznaniu mu odszkodowania. 

 

Odszkodowanie za niezasadne wypowiedzenie umowy o pracę 

Wysokość odszkodowania określona w art. 471 KP, w zależności od orzeczenia sądu, jest równa 

wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie mniej niż wynagrodzenie za 

okres wypowiedzenia. Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okresu 

zatrudnienia okres pozostawania bez pracy odpowiadający okresowi, za który przyznano 

odszkodowanie.  

Odszkodowanie przewidziane w kodeksie pracy jest niezależne od poniesionej przez 

pracownika szkody lecz na gruncie prawa pracy nie ma możliwości wypłacenia dodatkowego 

odszkodowania, choćby rzeczywista szkoda była znacznie wyższa od zasądzonej kwoty. W takiej 

sytuacji pracownik może wnieść powództwo cywilne do sądu cywilnego. 

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy 

W przypadku orzeczenia o przywróceniu do pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za 

czas pozostawania bez pracy (art. 47 KP), nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres 

wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za miesiąc. Jeżeli umowa o pracę została 

rozwiązana z pracownikiem w wieku przedemerytalnym lub z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu 

macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Dotyczy to również 

pracowników wychowujących dziecko, korzystających z urlopu macierzyńskiego oraz sytuacji, gdy 

rozwiązanie umowy podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego. Pracownikowi, który podjął 

pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez 

pracy, za który przyznano wynagrodzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Pozew o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę jest wolny od 

opłat sądowych, czyli składający pozew nie musi uiszczać żadnej opłaty. 

 

Zobacz więcej: https://poradnikpracownika.pl/-pozew-o-ustalenie-bezskutecznosci-

wypowiedzenia-wraz-ze-wzorem-pozwu 
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Treść odwołania do sądu pracy  

Odwołanie należy składać do sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. 

Powinno mieć  formę pisemną. W odwołaniu należy określić: 

• data i miejsce sporządzenia pisma 

• dane Sądu Rejonowego (Wydział Pracy / Wydz. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) 

i miejscowość 

• dane Pracownika 

• dane Pracodawcy 

• wartość przedmiotu sporu 

o wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma 

wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach 

na czas nieokreślony – za okres jednego roku (art. 231 KPC) 

• nagłówek pisma, np. Pozew o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne 

• określenie roszczenia pracownika wobec pracodawcy  

• uzasadnienie odwołania (powinno być wyczerpujące ale zwięzłe) 

• dowody na poparcie twierdzeń i oświadczeń zawartych w uzasadnieniu 

o umowa o pracę, kwestionowane wypowiedzenie i dowody na jego bezzasadność 

o m.in. należy podać datę i miejsce zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

Oświadczenie o wypowiedzenie umowy o pracę może zostać złożone przez każdego 

pracownika, który został niesprawiedliwie potraktowany przez swojego pracodawcę. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.1320 ze zm.) 

 

Autor: Dorota Ulikowska  - prawnik/mediator 
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3. Szczególne rodzaje umowy sprzedaży przenoszącej własność 

Sprzedaż – jest to umowa cywilnoprawna, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności 

rzeczy ze sprzedawcy na kupującego. Umowa sprzedaży jest najczęściej stosowaną umową  

w obrocie powszechnym i gospodarczym. Unormowana jest w Kodeksie cywilnym. Umowa 

sprzedaży ze względu na swoją powszechność nazywana jest też Królową Umów. Kodeks cywilny 

poza podstawową jej formą wyróżnia też szczególne rodzaje sprzedaży, które mogą być zawierane 

między sprzedawcą a kupującym, w tym sprzedaż na raty, zastrzeżenie własności rzeczy 

sprzedanej, sprzedaż na próbę, sprzedaż z prawem odkupu oraz sprzedaż z prawem pierwokupu.  

 

 

Umowa sprzedaży – jej podstawowa forma – przypomnienie 
Umowa sprzedaży jest najpowszechniejszą umową przenoszącą własność. Na jej podstawie 

sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy. 

Z kolei nabywca zobowiązuje się do uiszczenia należności (ceny) i odebrania rzeczy.  

Umowa sprzedaży zwykle nie potrzebuje formy szczególnej, wystarczy forma ustna lub 

pisemna forma zwykła. Jednak powszechność tej umowy wyrażona jest najczęściej w drobnych 

sprawach życia codziennego, gdy nie ma konieczności zawierania pisemnej umowy i zwyczajowo 

zawierana jest ustnie,  np. przy zakupach spożywczych.  

Postanowienia istotne, czyli elementy konstrukcyjne niezbędne do zakwalifikowania umowy, 

jako umowy sprzedaży to: 

• określenie stron (sprzedawca – kupujący) 

• określenie przedmiot sprzedaży 

• określenie ceny tego przedmiotu 

Poza elementami koniecznymi umowa sprzedaży może zawierać inne elementy, uznane przez 

strony za ważne i niezbędne, m.in: 

• informacje o zaliczkach lub zadatkach 

• miejsce przekazania rzeczy / sposób dostawy  / termin odbioru rzeczy 

• warunki, np. wejścia w życie/ rozwiązania umowy 

• kary umowne 

Stroną umowy sprzedaży może być każdy podmiot - osoba fizyczna lub prawna, jednostka 

organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną.  

Przedmiotem umowy sprzedaży, a więc świadczenia sprzedawcy mogą być rzeczy oznaczone 

indywidualnie bądź tylko co do gatunku, energie (elektryczna, wysokich ciśnień, gazowa, wodna, 

cieplna), prawa majątkowe zbywalne, zespoły rzeczy i praw i in. 

Sprzedaż jest odpłatna, dlatego w umowie sprzedaży trzeba zawrzeć cenę sprzedaży. Kupujący 

jest obowiązany do zapłaty sumy pieniężnej (ceny) określonej co do zasady w walucie polskiej, której 

wysokość ma odpowiadać wartości przedmiotu sprzedaży (czyli cena ma być ekwiwalentna). Brak 

ceny w umowie sprzedaży oznacza potraktowanie jej jako umowy darowizny, a jeśli pojawi się 

ekwiwalent inny niż pieniężny, kwalifikuje się jako umowę zamiany.  
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Szczególne rodzaje sprzedaży 
Kodeks cywilny wyróżnia szczególne rodzaje sprzedaży, które mogą być zawierane między 

sprzedawcą a kupującym, w tym sprzedaż na raty, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, sprzedaż 

na próbę, sprzedaż z prawem odkupu oraz sprzedaż z prawem pierwokupu. 

Poza kodeksem cywilnym szczególne rodzaje sprzedaży zostały uregulowane w ustawie  

o prawach konsumenta w odniesieniu do umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem 

przedsiębiorstwa (o nich w odrębnym artykule). 

 
 

Sprzedaż na raty 

Sprzedaż na raty określona jest w Kodeksie cywilnym (art. 583 – 588). Polega na tym, że w tej 

czynności biorą udział dwie strony:  

1. Sprzedawca, który w zakresie swojego przedsiębiorstwa wydaje rzecz ruchomą 

kupującemu za cenę płatną w określonych ratach oraz  

2. Kupujący, który otrzymuje przedmiot umowy przed całkowitym zapłaceniem ceny. 

Jest to więc zawsze umowa dwustronna, zawierana między sprzedawcą a kupującym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe cechy sprzedaży na raty to: 

• sprzedawcą musi być profesjonalista, czyli osoba zawodowo trudniąca się sprzedażą, 

kupującym zaś - osoba fizyczna 

• profesjonalista musi zawrzeć umowę w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa 

• przedmiotem sprzedaży może być wyłącznie rzecz ruchoma 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

PAMIĘTAJ! 
Nie każda umowa, w której określono płatność w ratach jest sprzedażą na raty.  

Zakup rzeczy od sprzedawcy w sklepie z wykorzystaniem umowy kredytu lub pożyczki  

z banku, która następnie jest spłacana przez kupującego w ratach do banku NIE JEST 

umową na raty, gdyż w takim wypadku mamy do czynienia z trzema podmiotami: 

Sprzedawcą, Kupującym i Bankiem. 
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• świadczenie umowne kupującego powinno być rozłożone w czasie, czyli cena jest płatna w 

ratach 

• świadczenie umowne sprzedawcy, a mianowicie wydanie rzeczy powinno być spełnione 

przed całkowitym spełnieniem świadczenia wzajemnego kupującego 

 

Płatność za nabytą rzecz następuje w ratach, natomiast rzecz ma zostać wydana kupującemu 

przed całkowitym zapłaceniem ceny. Zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności nie uiszczonej 

ceny zaistnieje w sytuacji nie dotrzymania przez kupującego terminów płatności rat, oraz jest 

skuteczne, gdy zachowano formę pisemną umowy, a kupujący nie zapłacił co najmniej 2 rat na sumę 

przewyższającą łącznie 1/5 część ceny. Powyższe przesłanki uprawniają także do odstąpienia od 

umowy przez sprzedającego, jednakże musi on wyznaczyć kupującemu dodatkowy termin do 

uiszczenia zaległości. Postanowienia umowne nie mogą być mniej korzystne dla kupującego. 

 

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej 

Strony mogą zamieścić w umowie sprzedaży zastrzeżenie własności sprzedanego przedmiotu 

na rzecz sprzedawcy, aż do chwili zapłaty ceny w całości przez kupującego. Skutkiem takiego 

zastrzeżenia kupujący otrzymuje rzecz od sprzedawcy, jest w jej posiadaniu i może z niej korzystać, 

ale nie staje się automatycznie właścicielem rzeczy, jak to bywa w tradycyjnej umowie sprzedaży, 

gdyż prawo własności do kupionego przedmiotu nabędzie dopiero z chwilą całkowitej zapłaty ceny.  

 

 
Sprzedający może takim postanowieniem zabezpieczyć spłatę ceny za towar, nie tracąc prawa 

własności rzeczy i zastrzegając, że własność rzeczy przejdzie na kupującego dopiero po zapłacie 

ostatniej raty, czyli gdy otrzyma całą cenę. Ten sposób zawarcia umowy traktuje się, jako 

zabezpieczenie wierzytelności sprzedawcy o zapłatę ceny. Jest szczególnie przydatny, gdy sprzedawca 

nie zna kupującego, nic nie wie o jego kondycji finansowej i nie chce ryzykować utratą rzeczy (tym 

bardziej, gdy jest wartościowa). Albo odwrotnie – znane są sprzedawcy kłopoty kupującego ze spłatą 

jego dotychczasowych zobowiązań i zastrzegając swoje prawo własności do rzeczy (do czasu zapłaty 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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całej ceny) tym samy chroni swoje prawa, np. w toku toczącego się przeciwko kupującemu 

postępowania egzekucyjnego komornik nie może zająć rzeczy, której własność została zastrzeżona. 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na próbę 

Strony podczas sporządzania umowy sprzedaży mogą dopisać w umowie warunek sprzedaży 

na próbę, co oznacza, że kupujący będzie miał możliwość przetestować daną rzecz (wypróbować). 

Jest to umówiony czas, podczas którego kupujący sprawdzi, czy przedmiot sprzedaży jest dla niego 

dobry. W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może 

wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin (art. 592 § 1 KC). Może to być kilka dni, tygodni, miesiąc. 

Jeżeli kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświadczenia odstąpienia (rezygnacji z rzeczy) przed 

upływem umówionego przez strony lub wyznaczonego przez sprzedawcę terminu, uważa się, że 

uznał przedmiot sprzedaży za dobry i umowa zostaje zawarta (art. 592 § 2 KC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż z prawem odkupu 

Do umowy sprzedaży strony mogą wprowadzić postanowienie, że sprzedawca ma uprawnienie 

odkupienia od nabywcy przedmiotu sprzedaży (art. 593-595 KC), aby stać się ponownie jego 

właścicielem (dochodzi wówczas do powstania prawa akcesoryjnego). Takie zastrzeżenia mogą być 

wykorzystane w sytuacji, gdy właściciel rzeczy, będąc w tarapatach finansowych, jest niejako 

„zmuszony” do sprzedaży, bo tylko w taki sposób może uzyskać środki finansowe na spłatę innych 

zobowiązań. Jednak z czasem chciałby odzyskać swoją rzecz. Zastrzeżenie prawa odkupu może pełnić 

funkcję zabezpieczającą (odkupienie „swojej” rzeczy), jednakże wiąże się z pewnym ryzykiem dla 

sprzedawcy, ponieważ zastrzeżenie to, jako skuteczne tylko między stronami, nie pozbawia 

kupującego faktycznej możności wykonywania wszelkich praw właściciela, które mu w pełni 

przysługują, a w tym np. sprzedaży rzeczy osobie trzeciej. 

 

Sprzedaż z prawem pierwokupu 

Prawo pierwokupu (art. 596-602 KC) ogranicza właściciela rzeczy co do swobody 

rozporządzania przedmiotem sprzedaży. Prawo pierwokupu może wypływać bądź z przepisu prawa 

(ustawowe prawo pierwokupu), bądź z czynności prawnej (umowne prawo pierwokupu), które może 

zostać zastrzeżone np. w umowie sprzedaży, darowizny, dzierżawy, najmu. Prawo pierwokupu nie 

WAŻNE 

Nie zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej w umowie oznacza, że przejście prawa 

własności rzeczy sprzedanej oznaczonej co do tożsamości następuje z chwilą 

zawarcia umowy na piśmie. Nie ma znaczenia, czy płatność została uregulowana. 

 

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zastrzezenie-wlasnosci-rzeczy-

sprzedanej 

WAŻNE 

Brak reakcji ze strony konsumenta  

również wyraża zgodę na zakup w sposób dorozumiany.  

Jest to zgodne z Kodeksem Cywilnym, a osoba chcąca zrezygnować z produktu ma 

obowiązek w określonym terminie zwrócić go i oświadczyć o rezygnacji z zakupu. 
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może być zastrzeżone na wypadek innej umowy niż sprzedaż (np. umowy darowizny, przy czym może 

mieć w niej swe źródło).  

Prawo pierwokupu stanowi zastrzeżenie uprawnienia pierwszeństwa przy kupnie oznaczonej 

rzeczy w razie, gdyby rzecz ta była komukolwiek sprzedawana. Obowiązek respektowania tego 

uprawnienia spoczywa na sprzedawcy rzeczy, który powinien niezwłocznie zawiadomić 

uprawnionego o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią. Rzecz, może być sprzedana osobie 

trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona w ciągu 

miesiąca dla nieruchomości, a co do innych rzeczy - w ciągu tygodnia od otrzymania zawiadomienia. 

 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1749) 

 

 

Autor: Dorota Ulikowska  - prawnik/mediator 
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