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E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM LUBELSKIM - Nr AKJ.526.3.2020 RK2 z dnia 

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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fax: (81) 746-13-24 

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl 
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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 

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

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Kredyt hipoteczny a rozwód - najważniejsze zagadnienia 

W każdym małżeństwie, co do zasady a więc o ile małżonkowie nie postanowili inaczej 

poprzez podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy) panuje ustrój wspólności majątkowej 

małżeńskiej. Polega on na tym, że poza składnikami szczegółowo wymienionymi w Kodeksie 

rodzinnym i opiekuńczym, wszystkie składniki majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez 

oboje małżonków bądź przez tylko jednego z nich stanowią majątek wspólny. Majątek wspólny nie 

może podlegać podziałowi w czasie trwania małżeństwa. Dopiero z chwilą ustania małżeństwa, 

tj. z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje wspólność majątkowa małżeńska 

i majątek wspólny może (a nawet powinien) podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków. 

W skład majątku podlegającego podziałowi często wchodzi nieruchomość, w której małżonkowie 

wspólnie zamieszkiwali, nabyta przez nich w czasie trwania małżeństwa. Niejednokrotnie 

nieruchomość ta finansowana jest kredytem hipotecznym zaciągniętym przez oboje małżonków. 

Niniejszy artykuł omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące wpływu rozwodu na kredyt 

hipoteczny oraz możliwości jego spłaty po rozwodzie.  

 

Kluczową kwestią wymagającą wyjaśnienia na wstępie jest to, że w sprawie o podział majątku 

wspólnego po rozwodzie sąd dzieli tylko aktywa, a nie długi. Innymi słowy, jeżeli w skład majątku 

podlegającego podziałowi wchodzi nieruchomość (dom) objęty kredytem hipotecznym, sąd dzieli 

tylko dom - kwestia kredytu i jego spłaty to zagadnienie, które pozostaje zupełnie poza 

zainteresowaniem sądu. Sąd nie decyduje więc, który z małżonków zobowiązany jest do spłaty 

kredytu. Konsekwencją tego, że w sprawie o podział majątku wspólnego sąd nie dzieli długów jest to, 

że w sytuacji gdy małżonkowie zaciągnęli wspólny kredyt, przyznanie na wyłączną własność domu 

obciążonego kredytem hipotecznym na rzecz jednego z małżonków za stosowną spłatą drugiego 

z małżonków nie zwalnia tego ostatniego z obowiązku spłaty kredytu. Wynika to z faktu, że 

małżonkowie za kredyt wobec banku ponoszą odpowiedzialność solidarną. W konsekwencji bank 

może żądać spłaty kredytu od obojga byłych małżonków wspólnie, bądź też od każdego z nich 

z osobna, bez względu na to któremu z nich nieruchomość zostanie przyznana na wyłączną własność 

w sprawie o podział majątku wspólnego. Będąc rozwiedzionym małżonkiem,  dzieląc nieruchomość 

obciążoną kredytem hipotecznym musimy więc liczyć się z tym, że nawet jeśli w sprawie o podział 

majątku wspólnego nie dostaniemy nieruchomości na wyłączną własność - lecz dostanie ją drugi 

małżonek - bank udzielający kredytu hipotecznego może nadal żądać od nas jego spłaty w całości. Co 

więc zrobić z nieruchomością (domem) objętym kredytem hipotecznym w wypadku rozwodu? 



 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a7

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

LUBELSKI 

Niestety nie ma na to uniwersalnej odpowiedzi. Poniżej jednak przedstawione zostaną przykładowe 

rozwiązania warte rozważenia w Państwa konkretnej sprawie.  

 

I. Pierwszą z możliwości jest sprzedaż nieruchomości objętej kredytem. Rozwiązanie to jest 

warte rozważenia w sytuacji gdy żaden z byłych małżonków nie chce jej na wyłączną własność bądź 

też w sytuacji gdy nie mogą oni dojść do porozumienia w sprawie dalszej spłaty kredytu lub nie mają 

na to środków finansowych. Środki pozyskane ze sprzedaży w takiej sytuacji można przeznaczyć na 

spłatę kredytu hipotecznego.  

 

II. Drugą z możliwości jest wynajem mieszkania objętego kredytem hipotecznym, celowy                         

w szczególności wówczas gdy żaden z małżonków nie chce mieszkać z kupionym w czasie małżeństwa 

mieszkaniu, bądź występuje problem ze środkami finansowymi na spłatę kredytu. Zawarcie 

wieloletniej umowy najmu pozwala na uzyskanie środków finansowych służących na spłatę kredytu. 

Po jego spłacie w całości, nieruchomość może podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków. 

 

III. Trzecim ze sposobów jest przejęcie długu z tytułu kredytu hipotecznego przez wyłącznie 

jednego z byłych małżonków – celowe wówczas gdy ustalili oni, że nieruchomość obciążona kredytem 

w sprawie o podział majątku wspólnego przypadnie na wyłączną własność jednemu z nich. 

Rozwiązanie takie wymaga jednak bezwzględnej zgody banku udzielającego kredytu uzależnionej od 

pozytywnej oceny zdolności kredytowej małżonka, który chce przejąć dług.  

 

IV. Czwartą z możliwości jest przystąpienie do długu z tytułu kredytu hipotecznego osoby 

trzeciej połączone z jednoczesnym zwolnieniem z długu jednego z byłych małżonków. Celowe jest 

wówczas gdy jeden z małżonków w sprawie o podział majątku wspólnego chce przejąć nieruchomość 

obciążoną kredytem na wyłączną własność, jednakże nie ma wystarczających środków finansowych 

na jego spłatę. Byli małżonkowie po rozwodzie niejednokrotnie pozostają w nowym związkach 

(małżeńskich bądź nieformalnych) – nie ma więc przeszkód aby w miejsce dotychczasowego 

kredytobiorcy wszedł nowy partner bądź małżonek tego z byłych małżonków, który w sprawie 

o podział majątku wspólnego otrzyma dom obciążony kredytem hipotecznym na własność. Podobnie 

jak poprzednie, takie rozwiązanie wymaga zgody banku udzielającego kredytu i uzależnione jest od 

pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby przystępującej do długu  w miejsce jednego jednego 

z byłych małżonków, który zostaje zwolniony z długu. 
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W sytuacji gdy żadne z powyższych rozwiązań nie może być zastosowane – na skutek braku  

porozumienia byłych małżonków lub braku zgody banku należy pamiętać, że nawet jeśli po rozwodzie 

nie mieszkamy w nieruchomości objętej kredytem hipotecznym (lecz mieszka w niej nasz były 

małżonek) i nie dokonujemy podziału majątku wspólnego, jako strona umowy kredytowej wciąż 

zobowiązani jesteśmy solidarnie z byłym małżonkiem do spłaty kredytu. Do czasu całkowitej spłaty 

zadłużenia, bank ma prawo domagać się spłaty kredytu w pełnej wysokości od każdego z byłych 

małżonków. Jeżeli więc nasz były małżonek nie poczuwa się do spłaty kredytu, nie warto czekać aż 

zmieni zdanie, lecz należy dokonać spłaty zadłużenia samodzielnie i wystąpić wobec niego 

z roszczeniem regresowym, w którym możemy żądać zwrotu tego co zapłaciliśmy ponad 

przypadającą na nas część. 

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spłaty kredytu hipotecznego po rozwodzie 

w Państwa konkretnej sprawie, zachęcam do skorzystania z porady prawnika w jednym z punków 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Katarzyna Lalak – Radca Prawny 
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3. Rozliczenie nakładów na majątek osobisty małżonka 

Z chwilą zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami – o ile nie postanowią oni inaczej poprzez 

zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej (intercyzy) powstaje z mocy prawa ustrój wspólności 

majątkowej małżeńskiej, obejmujący przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa 

przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością 

majątkową (ściśle określone w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) należą do majątku 

osobistego każdego z małżonków.  

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności (katalog otwarty): 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego                                                                           

z małżonków; 

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków                       

(np. czynsz za najem mieszkania, dzierżawę nieruchomości); 

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego 

z małżonków; 

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

 

Do majątku osobistego należą natomiast następujące składniki (katalog zamknięty):  

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca 

lub darczyńca inaczej postanowił; 

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; 

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego                         

z małżonków; 

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju 

zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej 

poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy 

zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia 

na przyszłość; 
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7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego 

z małżonków; 

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; 

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy; 

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

 

Jeżeli nie została podpisana umowa małżeńska majątkowa (intercyza) zmieniające ogólną zasadę 

ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, w małżeństwie mamy trzy odrębne masy majątkowe: 

majątek wspólny małżonków – zarządzany przez nich wspólnie oraz majątki odrębne każdego                   

z małżonków - zarządzane odrębnie przez każdego z nich. Nie ulega wątpliwości, że te trzy odrębne 

masy majątkowe mogą się wzajemnie przenikać. Mogą więc być dokonywane następujące nakłady: 

 

I. nakłady z majątku osobistego każdego z małżonków na majątek wspólny – przykładowo pieniądze 

z darowizny otrzymanej przez jednego z małżonków stanowiącej jego majątek osobisty mogą być 

przeznaczone na remont mieszkania zakupionego wspólnie przez małżonków, stanowiącego majątek 

wspólny;  

 

II. nakłady z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z nich – 

przykładowo odszkodowanie uzyskane przez jednego z małżonków za uszkodzenie ciała lub 

wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (np. przyznane przez 

ubezpieczyciela lub zasądzone przez sąd za wypadek samochodowy) może być przeznaczone na 

remont mieszkania odziedziczonego przez drugiego z małżonków, stanowiącego jego majątek 

osobisty;  

 

III. nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków – przykładowo, pobrane 

wynagrodzenie z umowy o pracę lub dochody z innej działalności zarobkowej (np. działalności 

gospodarczej) jednego z małżonków mogą być przeznaczone na remont lub wykończenie 

mieszkania/domu otrzymanego przez drugiego z małżonków w drodze darowizny, stanowiącego jego 

majątek osobisty. 

 

W każdym prawidłowo funkcjonującym małżeństwie tego typu przesunięcia pomiędzy majątkami 

osobistymi małżonków a majątkiem wspólnym są dopuszczalną, normalną, typową sytuacją, która 

nikogo nie dziwi. Kiedy jednak dochodzi do rozpadu małżeństwa, niejednokrotnie małżonkowie żałują 
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tego, że w czasie trwania małżeństwa dokonywani niekiedy znacznych nakładów majątkowych na 

majątek byłego małżonka, który nie będzie przecież podlegał podziałowi po rozwodzie. Nie jest to 

jednak sytuacja bez wyjścia, bowiem tego typu nakłady mogą podlegać rozliczeniu – inaczej mówiąc – 

możemy domagać się ich zwrotu. Zgodnie bowiem z art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy 

z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek 

osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące 

dochód. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać 

wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio 

w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego. 

 

W praktyce wygląda to następująco. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, pomiędzy 

małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa a majątek wspólny zgromadzony w czasie trwania 

małżeństwa może podlegać podziałowi. Podział ten może nastąpić na dwa sposoby: 

 

1)  umownie – poprzez zawarcie przez byłych małżonków umowy, która - o ile w skład majątku 

wspólnego wchodzi nieruchomość - wymaga zachowania formy aktu notarialnego; 

 

2) przed sądem – poprzez skierowanie wniosku o podział majątku wspólnego do właściwego sądu.  

 

Rozliczenia nakładów na majątek osobisty byłego małżonka z majątku wspólnego można domagać się 

sprawie o podział majątku wspólnego. O ile jest możliwe osiągnięcie pomiędzy byłymi małżonkami 

porozumienia zarówno co do sposobu podziału majątku wspólnego, jak również co do wysokości 

dokonanych nakładów, zwrot taki może nastąpić w drodze umowy. Jeżeli natomiast nie ma zgody co 

do sposobu podziału majątku wspólnego i rozliczenia nakładów, roszczenie o rozliczenie nakładów 

poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty byłego małżonka należy zgłosić przed sądem 

w sprawie o podział majątku wspólnego. Należy jednak pamiętać  o tym, że roszczenie takie zostanie 

uwzględnione tylko wówczas gdy udowodnimy rzeczywisty fakt dokonania tych nakładów oraz ich 

wysokość. W tym celu konieczne jest zgłoszenie stosownych wniosków dowodowych.  

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rozliczenia nakładów na majątek osobisty 

małżonka dokonanych z majątku wspólnego zachęcam do skorzystania z porady prawnika                       

w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

Katarzyna Lalak - Radca Prawny 
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4. Zarząd majątkiem wspólnym i odpowiedzialność za długi 

w małżeństwie 

Z chwilą zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami – o ile nie postanowią oni inaczej poprzez 

zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej (intercyzy) powstaje z mocy prawa ustrój wspólności 

majątkowej małżeńskiej, obejmujący przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa 

przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością 

majątkową (ściśle określone w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) należą do majątku 

osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności: 

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego                                                                           

z małżonków; 

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków                       

(np. czynsz za najem mieszkania, dzierżawę nieruchomości); 

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego 

z małżonków; 

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie zobowiązani są do 

współdziałania w wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym, jak również ponoszą  

odpowiedzialność za zaciągnięte przez siebie zobowiązania. Pod pojęciem zarządu majątkiem 

wspólnym należy rozumieć wszelkie odnoszące się do niego czynności prawne (np. nabycie lub zbycie 

składników tego majątku, obciążenie go, oddanie osobie trzeciej w odpłatne lub nieodpłatne 

użytkowanie – najem, dzierżawę, użyczenie itp.). W niniejszym artykule przedstawienie zostaną 

podstawowe zasady dotyczące sposobu sprawowania zarządu majątkiem wspólnym oraz 

odpowiedzialności za długi w małżeństwie.  

 

Zasady sprawowania zarządu majątkiem wspólnym są następujące:  

 

1. Po pierwsze, oboje z małżonkowie zobowiązani są współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, 

w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu 

zarządu majątkiem wspólnym oraz z obciążających go zobowiązaniach. 
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2. Po drugie, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że 

przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje 

czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym 

czynności zamierzających do zachowania tego majątku. 

 

3. Po trzecie, przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub 

prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej 

przeszkody, drugi małżonek może dokonywać niezbędnych, bieżących czynności. 

 

4. Po czwarte, małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej 

przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub 

zmierzających do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanych w ramach działalności 

zarobkowej, przy czym sprzeciw ten jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeśli mogła się z nim 

zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej. 

 

5. Po piąte, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania następujących czynności: 

a) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub 

użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub 

pobierania z niej pożytków, 

b) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, 

którego przedmiotem jest budynek lub lokal, 

c) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia 

gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa, 

d) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn, zwyczajowo przyjętych.  

 

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego 

zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka, przy czym druga strona umowy może 

wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana odpowiedni termin do potwierdzenia umowy 

i staje się ona wolna po bezskutecznym upływie tak wyznaczonego terminu. Z kolei jednostronna 

czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.  

 

6. Po szóste, jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, abo jeżeli 

porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić 
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się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. W takim wypadku sąd udziela zezwolenia jeżeli 

dokonania czynności wymaga dobro rodziny. 

 

7. Po siódme, z ważnych powodów (np. pijaństwo, alkoholizm, uzależnienie od hazardu) sąd może na 

żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem 

wspólnym. Może również postanowić, że na dokonanie czynności wymagających zgody małżonka 

(wymienione w pkt. 5) zamiast takiej zgody będzie potrzebne zezwolenie sądu. 

 

Natomiast zasady odpowiedzialności małżonków za zobowiązania (długi) sąd następujące: 

 

1. Jeżeli zobowiązanie zaciągnięte zostanie przez małżonków wspólnie, odpowiadają oni za nie 

zarówno ze swoich ich majątków osobistych, jak też majątkiem wspólnym. 

 

2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego z małżonków, wierzycie może żądać 

zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. 

 

3. Jeżeli wierzyciel zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego 

z małżonków nie wynika z czynności prawnej (ale np. z czynu niedozwolonego), wierzyciel może żądać 

zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub dochodów z innej 

działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z praw autorskich, pokrewnych praw 

własności przemysłowej i innych praw twórcy, a jeżeli wierzytelność powstała w związku 

z prowadzeniem przedsiębiorstwa – także z przedmiotów majątkowych wchodzących  w jego skład. 

 

4. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności majątkowej (przed ślubem) lub dotyczy 

majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może zadać zaspokojenia z majątku osobistego 

dłużnika, wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej, jak 

również z korzyści uzyskanych z praw autorskich, pokrewnych praw własności przemysłowej i innych 

praw twórcy. 

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sprawowania zarządu majątkiem wspólnym                                

oraz odpowiedzialności za długi w małżeństwie w Państwa konkretnej sprawie, zachęcam do 

skorzystania z porady prawnika w jednym z punków nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Katarzyna Lalak – radca Prawny 
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5. Odpowiedzialność materialna pracowników według kodeksu pracy 

Przy wykonywaniu pracy, niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których na skutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych pracownik wyrządza pracodawcy szkodę. 

Konkretne sytuacje zależą od rodzaju wykonywanej pracy, ale przykładowo, mogą one być 

następujące:  

a) błędne księgowanie dowodów księgowych przez pracownika, skutkujące niedopłatą podatku                    

i koniecznością zapłaty kary/odsetek przez pracodawcę;  

b) uszkodzenie firmowego sprzętu służącego do pracy, np. zalanie laptopa, rozbicie samochodu 

firmowego itp., 

c) kradzież towaru ze sklepu/magazynu za który pracownik ponosi odpowiedzialność materialną;  

d) niedopilnowanie terenu budowy przez ochroniarza skutkujące kradzieżą materiałów budowlanych, 

benzyny ze sprzętu budowlanego itp. 

 

Kwestię odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy regulują 

szczegółowo przepisy Kodeksu pracy. Rozróżnia on dwa reżimy tej odpowiedzialności: 

I. ogólną odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy; 

II. odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia 

się.  

Celem niniejszego artykułu jest krótkie omówienie najważniejszych kwestii dotyczących powyższych 

reżimów odpowiedzialności.  

I. ogólna odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. 

Przesłanki odpowiedzialności pracownika za szkodę w ogólnym reżimie odpowiedzialności są 

następujące: 

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych (przez działanie lub 

zaniechania działania przez pracownika) 

b) wina pracownika (umyślna lub nieumyślna), 
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c) wyrządzenie szkody (rozumianej jako uszczerbek w dobrach majątkowych pracodawcy). 

W razie spełnienia się powyższych przesłanek, pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę                          

w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne (typowe) 

następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda, przy czym to pracodawca 

zobowiązany jest wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość 

powstałej szkody. Istotne jest również to, że pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę 

w zakresie w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia. 

W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników (zbiorowe wyrządzenie szkody) każdy z nich 

ponosi odpowiedzialność za część szkody stosowanie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. 

Dopiero jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych 

pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych. Odszkodowanie 

przysługujące pracodawcy za wyrządzenie szkody ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, 

jednakże nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego 

pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu 

przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody 

jest wyłącznie pracodawca (dotyczy to np. spowodowania przez pracownika uszczerbku na zdrowiu 

osoby trzeciej, np. błąd medyczny popełniony przez lekarza zatrudnionego na podstawie umowy 

o pracę). Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej 

wysokości. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi 

odpowiedzialność przewidzianą na zasadach określonych powyżej.  

II. odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi. 

Przesłanką odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub 

wyliczenia się jest zawarcie przez pracownika z pracodawcą pisemnej umowy powierzenia                       

z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: 

1) pieniędzy, papierów wartościowych lub kosztowności, 

2) narzędzi i instrumentów lub podobnych przedmiotów, a także środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego. 

W razie zawarcia takiej umowy, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą                    

w tym mieniu. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż 

wymienione powyżej, powierzonemu mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. 
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Od powyższej odpowiedzialności pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała  

z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę 

warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. 

Na zasadach określonych powyżej pracownicy mogą przyjąć również wspólną odpowiedzialność 

materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego 

powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników 

z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność 

materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. 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. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących odpowiedzialności materialnej pracownika 

zachęcam do skorzystania z porady prawnika w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Katarzyna Lalak – radca Prawny 
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