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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. 

 

Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy  

Punkt NR 1 -  NPP i NPO - ŁĘCZNA   

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16.00 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,  

ul. Staszica 9 

Środa 12:00-16.00 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,  

ul. Staszica 9 

Punkt NR 2 -  NPP i NPO - CYCÓW 

 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Środa 08:00-12.00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42,  

21-070 Cyców.  

Środa 12:00-16.00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42,  

21-070 Cyców.  

Punkt NR 3 -  NPP i NPO - PUCHACZÓW 

 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Czwartek 12:00-16.00 
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie - Rynek 3,  

21-013 Puchaczów 

 

Zapisy na wizyty: 

 telefoniczne: (81) 531 52 81, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 

 za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt: https://np.ms.gov.pl/ 

 e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl 

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  

mailto:pomocprawna@powiatleczynski.pl
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 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. 

 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  
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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.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

 

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. Wakacje dziecka z dziadkami – co warto wiedzieć? 

Okres wakacyjny to czas kiedy rodzice bardzo często decydują się powierzyć opiekę nad swoimi 

dziećmi dziadkom. Wakacje dzieci z dziadkami jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla rodziców, 

którzy nie zawsze są w stanie zapewnić osobistą opiekę nad swoimi pociechami przez całe dwa 

miesiące, jak również dla dzieci, które mogą zmienić otoczenie, spędzić więcej czasu z babcią 

i dziadkiem oraz usamodzielnić się, a także dla dziadków, którzy w tym czasie będą mogli rozpieszczać 

swoje wnuki do granic możliwości.  

 

Okres wakacyjny to co do zasady to czas pełen przyjemności i z takim nastawieniem udajemy się na 

zaplanowany wypoczynek. Warto jednak być przygotowanym na różne okoliczności, nawet te mniej 

przyjemne. Dlatego powierzając dziadkom opiekę nad dziećmi zarówno w okresie wakacyjnym, jak 

również poza sezonem wakacyjnym w powinniśmy pamiętać o kilku bardzo istotnych kwestiach. 

 

1/ Upoważnienie do opieki nad dzieckiem. 

 

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym to na rodzicach, którym przysługuje pełna władza 

rodzicielska spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej opieki nad swoimi dziećmi, tj. osobistej 

lub sprawowanej przez upoważnione osoby trzecie. Powierzając opiekę nad dziećmi czy to w okresie 

wakacyjny czy poza wakacjami, ale na dłuższy czas niż kilka dni rodzice powinni zostawić dziadkom 

upoważnienie do opieki nad dziećmi. Jednakże należy pamiętać, że takie upoważnienie nie zwalnia 

rodziców z odpowiedzialności za wykonywanie przez nich władzy rodzicielskiej. Pamiętaj, że takie 

upoważnienie stanowi potwierdzenie delegowania sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem, ale 

w świetle prawa taki dokument nie pozwala podejmować na jego podstawie żądnych decyzji w 

sprawach istotnych dla dziecka. Pomimo, że oświadczenie o przekazaniu opieki nie rodzi skutków 

prawnych to wielokrotnie może pozwolić na uniknięcie wątpliwości np. w zakresie powodów 

obecności dziecka z dziadkami przez określony czas. 

 

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem powinno zawierać: 

 dane osobowe rodziców/rodzica udzielających/ego upoważnienia do opieki nad dzieckiem 

(m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL); 

 dane osobowe osoby, której udzielane jest upoważnienie do opieki nad dzieckiem (m.in. imię 

i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL); 

 dane osobowe dziecka (m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL); 

 zakres upoważnienia do opieki nad dzieckiem; 

 czas udzielonego upoważnienia; 

 data, miejscowość; 

 czytelny podpis rodzica/rodziców oraz osoby, której udzielane jest upoważnienie do opieki 

nad dzieckiem. 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom to takie upoważnienie powinno zostać 

podpisane przez nich oboje. Podpis osoby, której udzielane jest upoważnienie do opieki nad 

dzieckiem jest bardzo ważny, ponieważ stanowi potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności za 

dziecko. 
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Pamiętaj! Udzielając dziadkom czy innym osobom trzecim np. cioci czy wujkowi upoważnienia do 

opieki nad dzieckiem warto rozważyć aby zostało ono sporządzone przez prawnika (adwokata, radcę 

prawnego czy notariusza), który w sposób kompleksowy sformułuje treść takiego pełnomocnictwa. 

Dodatkowo warto zastanowić się nad notarialnym poświadczeniem podpisu/podpisów składanych 

pod treścią upoważnienia, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości innych osób co do autentyczności 

złożonych podpisów i skuteczności udzielonego pełnomocnictwa.  

 

Posiadanie takiego upoważnienia ułatwi dziadkom m.in. ewentualne wizyty u lekarza. Pamiętać 

należy, że niedopuszczalne jest udzielenie przez rodzica upoważnienia ogólnego do wykonywania 

wszystkich czynności z zakresu władzy rodzicielskiej, w tym np. zgody ogólnej na wykonywanie 

wszelkich zabiegów medycznych u dziecka. Upoważnienie do opieki nad dzieckiem powinno określać, 

że jest ustanowione na wypadek braku obecności rodziców oraz że obejmuje wyrażanie zgody np. na 

leczenie dziecka w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, a także na zabiegi 

stwarzające podwyższone ryzyko dla dziecka w celu ratowania życia lub zdrowia. 

 

UWAGA!!!! Jeśli przykładowo ze względu na sytuację zawodową planujemy powierzenie opieki nad 

naszym małoletnim dzieckiem na okres dłuższy niż np. konieczność podjęcia przez nas pracy poza 

granicami Polski na kilka miesięcy, to upoważnienie do opieki nad dzieckiem jest niewystarczające. 

Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody 

w wykonywaniu władzy rodzicielskiej Sąd zawiesza jej sprawowanie i wyznacza dla dziecka 

opiekuna prawnego. Decyzję o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, Sąd podejmuje kierując się zasadą 

dobra dziecka. Postanowienia Sądu w tym zakresie nie można zastąpić inną czynnością prawną ani 

żadnym innym aktem prawnym np. upoważnienie od przejęcia opieki nad niepełnoletnią osobą. Tylko 

orzeczona przez Sąd opieka prawna ma skutki prawne dające możliwość działania w imieniu dziecka. 

Po ustaniu przeszkody (np. po powrocie rodziców dziecka do kraju) trzeba sądownie uchylić 

postanowienie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej i ustanowieniu opiekuna prawnego. 

 

2/ Przekazanie ważnych dokumentów dotyczących dziecka. 

Rodzice decydując się na powierzenie opieki na dzieckiem powinni pamiętać aby przekazać dziadkom 

ważne dokumenty dotyczące dziecka m.in. 

 książeczka zdrowia i szczepień oraz inną ważną dokumentacją medyczną -> w czasie 

ewentualnej wizyty u lekarza wszystkie ważne informacje będą pod ręką i może to 

zaoszczędzić niepotrzebnych nerwów osobie opiekującej się dzieckiem. 

 paszport -> pamiętać, że brak kontroli na granicach obowiązuje tylko w krajach należących do 

Układu z Schengen. Kraje, które nie należą do Układu Schenden to m.in. popularne kierunki 

wakacyjne jak Chorwacja, Bułgaria, Rumunia czy Cypr. Ponadto w niektórych krajach policja 

lub straż graniczna może wylegitymować pasażerów samochodów np. na bramkach na 

autostradzie. Pamiętaj!!! Małoletnie dziecko opuszczające Polskę, także samochodem, 

zawsze musi mieć ważny paszport! 
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3/ Dzieci podróżujące z dziadkami za granicę. 

Wymagania odnośnie dokumentów, które powinny mieć przy sobie osoby opiekujące się tymczasowo 

dziećmi różnią się w zależności od kraju. W związku z tym należy być przygotowanym na różne 

okoliczności, i dlatego warto jest przekazać osobom, pod opieką których dziecko będzie podróżować: 

 upoważnienie do opieki nad dzieckiem podpisane przez oboje rodziców, potwierdzone 

notarialnie oraz przetłumaczone na angielski przez tłumacza przysięgłego.  

 

Jeśli dzieci będą podróżować pod opieką dziadków czy innych krewnych samolotem, warto 

sprawdzić na stronie internetowej przewoźnika, czy nie ma własnego modelu upoważnienia 

do przelotu. 

 ważny dowód osobisty i/lub paszport. 

 zgoda na wyjazd poza granice Polski podpisana przez rodzica, potwierdzona notarialnie oraz 

przetłumaczona na angielski przez tłumacza przysięgłego. 

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę jest potrzebna gdy dziecko wyjeżdża w poza granice 

Polski z innym opiekunem lub tylko z jednym z rodziców. 

4/ Zgoda na wyjazd poza granice Polski. 

 

Niepełnoletnie dziecko, aby przekroczyć granicę, musi posiadać jedynie dowód osobisty (na terenie 

Unii Europejskiej) lub paszport (jest on potrzebny w pozostałych krajach). Zdarzają się jednak 

kontrole, podczas których urzędnicy oczekują wykazania przez opiekuna odpowiedniej zgody 

rodziców dziecka na taki wyjazd.  

 

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę przyda się podczas: 

 kontroli dokumentów na lotnisku, 

 kontroli dokumentów na granicy, 

 wylegitymowania przez służby do tego uprawnione (np. policję). 

 

Niepełnoletnie dziecko nie może przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego, 

który ma prawo współdecydowania o nim. Aby legalnie dziecko mogło wyjechać za granicę, 

potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy: 

 jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej, 

 władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w tym zakresie. 

Jeżeli jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyjazd – drugi powinien wystąpić do miejscowego Sądu 

rodzinnego (Sąd rejonowy) o zgodę na zmianę miejsca stałego pobytu dziecka, a co za tym idzie – 

jego wyjazd za granicę. 

Wyjazd z dzieckiem za granicę, bez zgody drugiego rodzica może być rozpatrywany (na wniosek 

drugiego rodzica) jako uprowadzenie dziecka. Zgodnie z art. 211 Kodeksu Karnego, Kto, wbrew woli 

osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo 

osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5. 
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Jak napisać zgodę na wyjazd dziecka za granicę? 

Decyzję o podróży dziecka za granicę rodzice muszą podjąć wspólnie. Konieczna jest zgoda ich 

obojga. Zgoda na wyjazd dziecka za granicę powinna być wyrażona na piśmie lub w formie aktu 

notarialnego. Uwaga! W niektórych państwach wymagana jest zgoda rodzica w formie aktu 

notarialnego – oznacza to, że zwykła forma pisemna nie wystarczy. 

 

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę powinna zawierać: 

 datę i miejsce sporządzenia zgody na wyjazd, 

 treść właściwą, czyli wyrażenie zgody na wyjazd,   

 dane dziecka (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego/ paszportu, PESEL dziecka), 

 dane rodziców (imię i nazwisko oraz numer i seria dowodu osobistego/ paszportu 

rodzica/opiekuna prawnego),  

 dane opiekuna na wyjazd (imię i nazwisko, numer i seria dowodu tożsamości/ paszportu, 

PESEL opiekuna na wyjazd), 

 czytelne podpisy rodziców dziecka.  

Rodzice mogą też dodać zapis, że wyrażają zgodę na podejmowanie decyzji dotyczących 

ewentualnego leczenia dziecka na wakacjach i pobytu w zakładach opieki zdrowotnej. 

 

Autor: Anna Rentflejsz  – Radca Prawny 
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3. Sprawa rozwodowa – co warto wiedzieć? 

Orzeczenie rozwodu przez sąd powoduje definitywne ustanie związku małżeńskiego. Podejmując 

decyzję o zakończeniu małżeństwa warto poznać jak wygląda postępowanie rozwodowe.  

 

Kiedy rozpoczyna się postępowanie rozwodowe? 

 

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się z chwilą wniesienia pozwu przez któregokolwiek 

z małżonków. Nawet jeśli oboje małżonkowie wyrażają zgodną chęć zakończenia ich związku,  to 

jeden z nich zostanie w postępowaniu określony jako powód, a drugi jako pozwany, ale nie będzie to 

miało żadnych konsekwencji w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.  

 

Co powinien zawierać pozew o rozwód? 

W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć do 

sądu pozew.  

 

Pozew o rozwód powinien zawierać: 

 imię, nazwisko, nr PESEL i dokładny adres powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia 

rozwodu); 

 imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka); 

 określenie czego powód żąda, tj.: 

o orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie, 

o orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, 

o orzeczenie o miejscu zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci, 

o orzeczenie o kontaktach pozwanego ze wspólnymi małoletnimi dzieci, 

o orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci, 

o orzeczenie o alimentach dla powoda, 

o orzeczenia o sposobie korzystania z mieszkania, 

o orzeczenia o podziale majątku wspólnego, 

o orzeczenia o kosztach sądowych; 

 wskazanie dowodów, które powinien przeprowadzić sąd np. dowód z zeznań świadków wraz 

ze wskazaniem faktów jakie mają być udowodnione; 

 uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód. 

 

Do pozwu o rozwód załącza się m.in. odpis skrócony aktu małżeństwa i ewentualne inne dokumenty 

stanowiące dowody w sprawie np. skrócone akty urodzenia dzieci, umowę majątkową małżeńską, 

dokumenty potwierdzające winę małżonka w rozkładzie pożycia małżonków. Małżonek wnoszący 

pozew o rozwód zobowiązany jest uiścić opłatę sądową od pozwu w wysokości 600,00 zł i jest to 

kwota stała. Dodatkową opłatę sądową uiszcza się, gdy w ramach rozwodu będzie przeprowadzony 

również podział wspólnego majątku. 
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Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód? 

 

Pozew o rozwód wnosi się w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami (jeden dla sądu i drugi dla 

pozwanego – drugiego małżonka) do sądu okręgowego. 

 

Sądem właściwym do złożenia pozwu rozwodowego jest Sąd Okręgowy, w okręgu którego 

małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno w okręgu tym ma jeszcze miejsce 

zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przeciwnym wypadku właściwy jest sąd miejsca zamieszkania 

strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. 

 

Jakie są podstawowe różnica między rozwodem bez orzekania o winie a z orzeczeniem o winie? 

 

W przypadku uznania jednego z małżonków wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa, małżonek 

niewinny może domagać się zapłaty na swoją rzecz alimentów, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne 

pogorszenie jego sytuacji materialnej. Jeśli zaś oboje małżonkowie uznani zostali za winnych 

rozpadowi małżeństwa, albo rozwód orzeczono bez orzekania o winie, alimenty przysługują 

małżonkowi, który znajduje się w niedostatku. Winę w rozkładzie pożycia małżonków jednak trzeba 

udowodnić, co powoduje, że postępowanie sądowe może znacznie się wydłużyć i trwać nawet kilka 

lat. 

 

Czy możliwy jest rozwód z winy obojga małżonków? 

 

Istnieje możliwość aby winę za rozpad małżeństwa ponosili oboje małżonkowie. Należy pamiętać, że 

jeżeli rozwód jest orzekany w winy obojga małżonków to nie ma winy mniejszej lub większej. 

 

Jak długo trwa postępowanie rozwodowe? 

 

Brak jest możliwości precyzyjnego określić, jak długo będzie trwało postępowanie rozwodowe. Czas 

trwania postępowania rozwodowego uzależniony jest m.in.: 

 czy są szanse na przetrwanie małżeństwa – jeżeli są, to sprawa może zostać przekazana do 

mediacji, 

 od poziomu konfliktu  między małżonkami, 

 od tego, czy strony chcą rozstrzygać o winie (kto jest odpowiedzialny za rozkład pożycia 

małżeńskiego), 

 od tego, czy sąd będzie rozstrzygał o: władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania dzieci, 

kontaktach z dziećmi i alimentach na rzecz dzieci (jakie jest stanowisko małżonków w tym 

zakresie), 

 od tego, czy zostanie złożony wniosek o eksmisję jednego z małżonków, 

 od tego, czy którykolwiek z małżonków będzie dochodził alimentów od drugiego małżonka, 

 od liczby wniosków dowodowych, w szczególności liczby świadków, którzy mają złożyć 

w sprawie zeznania, 

 od sprawności działania sądu. 
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Tzw. „szybki rozwód” jest możliwy wówczas, gdy małżonkowie są zgodne co do wszystkich kwestii, tj. 

formalnego rozwiązania małżeństwa, spraw związanych z dziećmi. Osiągnięcie porozumienia przez 

małżonków powoduje, że rozwód może zostać orzeczony nawet na pierwszej rozprawie. 

 

Czy w trakcie postępowania sądowego można zmienić zdanie odnośnie orzekania o winie? 

 

W trakcie sprawy sądowej każdy z małżonków może zmienić zdanie odnośnie orzekania o winie, ale 

tylko do momentu zamknięcia sprawy. 

 

Jaki jest czas oczekiwania na pierwszą rozprawę? 

 

Jeśli pozew o rozwód nie zawiera braków formalnych np. nieprecyzyjne/niezrozumiałe określenie 

żądania w zakresie rozwiązania małżeństwa lub spraw związanych z dziećmi i jest prawidłowo 

opłacony, to najczęściej pierwsza rozprawa wyznaczana jest w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 

pozwu. Jeśli pozew zawiera wnioski o zabezpieczenie, termin ten wyznaczany jest szybciej, 

w terminie około miesiąca od dnia złożenia pozwu. Termin wyznaczenia pierwszej rozprawy 

uzależniony jest od obłożenia Sądu ilością rozpoznawanych spraw. 

 

Jak przebiega postępowanie rozwodowe przed sądem? 

 

Jeżeli małżonkowie zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie to sąd ogranicza postępowanie 

dowodowe do ustalenia, że nastąpił trwały i zupełny rozpad wszystkich łączących małżonków więzi: 

uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. W przypadku orzekania o winie dodatkowo Sąd ustala: kto 

doprowadził do rozpadu powyższych więzi, z jakiego powodu, kiedy to nastąpiło. Jeśli małżonkowie 

mają małoletnie dzieci sąd ustala także kwestie związane z władzą rodzicielską nad nimi, miejscem 

zamieszkania, kontaktami z rodzicem tzw. drugoplanowym i alimentami.  

 

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej? 

 

W pierwsze kolejności sąd dążył do ustalenia, co spowodowało trwały i zupełny rozkład pożycia 

małżeńskiego oraz od jak dawna małżonków nie łączy już więź fizyczna, gospodarcza i duchowa. Sąd 

zapyta każdego małżonków również m.in.: 

 jakie ma wykształcenie i wyuczony zawód, ile ma lat; 

 czy jego decyzja odnośnie rozwodu jest ostateczna i czy nie widzi już żadnych szans na 

kontynuowanie małżeństwa; 

 czy między małżonkami nie istnieje więź emocjonalna tzn. czy przestali kochać siebie 

nawzajem; 

 czy i od kiedy małżonkowie nie mieszkają razem, tj. nie prowadzą wspólnego gospodarstwa 

(istnienie samej więzi gospodarczej nie jest jednak wystarczającą przesłanką do odmowy 

udzielenia rozwodu); 

 czy ustała między nimi więź fizyczna tzn. czy przestali utrzymywać kontakty seksualne; 

 czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, czy wiedzą one o rozwodzie, rozumieją 

i akceptują go, czy rozwód nie jest sprzeczny z dobrem dzieci; 

 z którym rodzicem dzieci częściej się kontaktują, obecnie mieszkają, mają większą więź, kto 

ponosi koszty ich utrzymania i ile one wynoszą; 
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 jaka jest sytuacja socjalna stron, gdzie strony pracują i jakie otrzymują wynagrodzenie. 

 

 

 

Czy Sąd może "nie dać" rozwodu? 

 

Sąd może nie wyrazić zgody na rozwód: 

 jeżeli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, 

 jeżeli rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycie społecznego, 

 jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, 

 jeśli nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, tj. nie wygasła więź fizyczna, emocjonalna, 

bądź gospodarcza. 

 

Czy dziecko na rozprawie rozwodowej może być świadkiem w sprawie rozwodowej swoich 

rodziców? 

 

Dziecko stron, które nie ukończyło 17 lat i pozostałe dzieci, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą być 

świadkami w sprawie o rozwód. 

 

Co decyduje o tym, że sąd powierza władzę rodzicielską matce bądź ojcu dziecka? 

 

Sąd decydując któremu z rodziców powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej przede wszystkim 

bierze pod uwagę tego rodzica, który ma większe predyspozycje do wychowania dziecka oraz 

silniejszą więź emocjonalną z nim. 

 

Czy w sprawie rozwodowej można podzielić majątek? 

 

W sprawie o rozwód można podzielić majątek wspólny, ale tylko gdy nie spowoduje to przedłużenia 

postępowania sądowego, czyli małżonkowie powinni być zgodni co do składu majątku wspólnego 

i sposobu jego podziału. W przeciwnym razie, aby podzielić majątek należy wystąpić z osobnym 

wnioskiem do sądu rejonowego. 

 

Wydanie przez sąd wyroku rozwodowego – co dalej? 

 

Po wydaniu przez sąd wyroku w sprawie o rozwód każdy z małżonków ma prawo w terminie tygodnia 

od jego ogłoszenia, złożyć wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. W powyższym 

wniosku należy wskazać w jakim zakresie, tj. całość czy część (określony punkt) wnosimy 

o uzasadnienie wyroku rozwodowego. Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć dowód 

uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100,00 zł, która w przypadku wniesienia apelacji zaliczana jest na 

poczet należnej od niej opłaty sądowej. Od momentu odbioru wyroku wraz z uzasadnieniem biegnie 

2-tygodniowy termin do wniesienia apelacji.  

 

Jeżeli strony zgadzają się z wyrokiem rozwodowym i żadna z nich nie wniesie apelacji w przepisanym 

terminie, wyrok staje się prawomocny. Złożenie przez którąkolwiek z małżonków apelacji spowoduje 

konieczność przeprowadzenia postępowania apelacyjnego, które może skończyć się: 
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 utrzymaniem zaskarżonego wyroku sądu I instancji w mocy, 

 wydaniem orzeczenia, zmieniającego rozstrzygnięcie sądu I instancji, 

 uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania. 

W toku postępowania apelacyjnego co do zasady nie jest przeprowadzane postępowanie dowodowe. 

 

Ile kosztuje rozwód? 

 

Strona składająca pozew o rozwód jest zobowiązana uiścić opłatę sądową od pozwu. Opłata wynosi 

600,00 zł. Odrębnej opłacie podlegać będzie także wniosek o zabezpieczenie, jeśli nie został 

wniesiony wraz z pozwem, a także koszty czynności dowodowych takich jak np. opinie biegłych 

sądowych. 

 

Czy w trakcie postępowania rozwodowego można zostać zwolnionym od kosztów sądowych? 

 

Małżonka, który nie może ponieść kosztów sądowych, sąd może, w całości lub w części, z nich 

zwolnić. W tym celu należy złożyć oświadczenie (na formularzu), w którym strona żądająca 

zwolnienia wykaże, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie 

i rodziny. 

 

 

Autor: Anna Rentflejsz  – Radca Prawny 
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4. Co z kredytem/pożyczką po śmierci osoby bliskiej? 

W trakcie naszego życia zdarzają się sytuacje gdy potrzebujemy wsparcia finansowego i w związku z 

tym zaciągamy kredyt lub pożyczkę. Jednakże życie często pisze różne scenariusze i nasze plany ze 

względu na śmierć nie mogą zostać zrealizowane np. spłata zaciągniętego długu. Odejście osoby 

bliskiej to trudny moment w naszym życiu i niełatwo w takich chwilach myśleć o przyziemnych 

sprawach. Niestety są sytuacje gdy oprócz przeżywania straty najbliższej rodziny zmuszeni jesteśmy 

podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia naszych interesów i/lub interesów żyjących osób 

najbliższych np. naszych dzieci czy wnuków.  

 

Bardzo często SPADEK utożsamiany jest wyłącznie z korzyścią majątkową jaką otrzymamy po śmierci 

naszej najbliższej osoby, tj. pieniądze, mieszkanie, samochód, co jest błędem. Spadek to AKTYWA 

(prawa i rzeczy majątkowe np. wierzytelności, cenne ruchomości, nieruchomości) i PASYWA (długi 

np. niezapłacone rachunki, niespłacone kredyty/pożyczki). 

 

Potencjalni spadkobiercy (najbliżsi osoby zmarłej) często zadają sobie pytanie -> Czy mogą przyjąć 

tylko aktywa i zrezygnować z długów? Niestety decydując się na przyjęcie spadku stajemy się 

nabywcami całego spadku, czyli wszystkich aktywów i długów spadkodawcy (osoby zmarłej). 

 

Kto odpowiada za długi spadkowe? 

 

Odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą spadkobiercy, którzy przyjęli spadek. 

 

Kto nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe? 

 

Za długi spadkowe nie odpowiada: 

 osoba (spadkobierca ustawowy/spadkobierca testamentowy), która spadek odrzuciła; 

 spadkobierca ustawowy, który został pozbawiony spadku w testamencie,  

 osoba uznana za niegodnego dziedziczenia ramach odrębnego postępowania, 

 małżonek wyłączony przez sąd od dziedziczenia ramach odrębnego postępowania. 

 

UWAGA!!! Jeśli spadkobierca odrzuci spadek, to – w przypadku dziedziczenia ustawowego – 

przechodzi on na zstępnych tej osoby (dzieci, wnuki itp.) od tej chwili, te osoby stają się 

odpowiedzialne z długi spadkowe; chyba, że odrzucą spadek.  

 

Pamiętaj! Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka/osoby ubezwłasnowolnionej, 

konieczne jest w pierwszej kolejności uzyskanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego zgody sądu 

rodzinnego na dokonanie tej czynności – a następnie, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, 

złożenie w imieniu dziecka/osoby ubezwłasnowolnionej oświadczenia o odrzuceniu spadku przed 

notariuszem bądź przed sądem. 

 

 

 



 
 

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
a1

6
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

ŁĘCZYŃSKI 

W jakim czasie potencjalny spadkobierca może zdecydować czy przyjmuje/odrzuca spadek? 

 

 

W ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania może 

złożyć oświadczenie o: 

 przyjęciu spadku wprost; 

 przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza 

 odrzucić spadek -> najbezpieczniejszy sposób na uniknięcie długów spadkowych! 

Wskazany termin powinien być liczony w sposób zindywidualizowany w stosunku do każdego 

spadkobiercy z osobna. Każdy z nich może się bowiem dowiedzieć o swoim tytule powołania do 

spadku w innym terminie. 

 

Kiedy dochodzi do nabycia długów spadkowych? 

 

 

Nabycie długów spadkowych może nastąpić na dwa różne sposoby: 

 

 poprzez złożenie oświadczenia woli o nabyciu spadku przez osobę powołaną do 

dziedziczenia w terminie do 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedziała się ona o tytule swojego 

powołania do spadku, 

 z mocy samego prawa po upływie w/w okresu – jeśli powołany nie złoży oświadczenia woli o 

odrzuceniu spadku, uznaje się, że nabył on spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

PAMIĘTAJ!!! Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym 

dowiedział się o tytule swego powołania jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem 

inwentarza ->UWAGA!!!! dot. spadków otwartych po dniu 18.10.2015 r. Brak oświadczenia 

w sprawie spadku po osobach zmarłych do dnia 18.10.2015 r. oznacza przyjęcie spadku wprost. 

 

Czym różni się przyjęcie spadku wprost od przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza? 

 

 

Skutkiem złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku wprost (a także o przyjęciu spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza) jest definitywne nabycie przez spadkobiercę praw i obowiązków 

wchodzących w skład majątku spadkowego.  

 

Przyjęcie spadku wprost powoduje powstanie nieograniczonej odpowiedzialności spadkobiercy za 

długi spadkowe. Odpowiedzialność ta obejmuje cały majątek osobisty spadkobiercy, a nie jedynie tę 

jego część, która weszła w jego skład na skutek dziedziczenia po spadkodawcy. Nieograniczona 

odpowiedzialność za długi spadkowe nie dotyczy jednak wszystkich długów wchodzących w skład 

spadku np. odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zapisów zwykłych i poleceń ogranicza się do 

wartości stanu czynnego spadku; spadkobierca ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność za długi 

spadkowe, który jest jednocześnie uprawniony do zachowku, ponosi ograniczoną odpowiedzialność 

za zachowki innych osób oraz za zapisy i polecenia. 
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Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje w zasadzie takie same skutki jak te, która 

ustawa łączy z przyjęciem spadku wprost. Jedyną różnicą pomiędzy złożeniem oświadczenia 

o przyjęciu spadku wprost a przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest powstające w tym 

drugim wypadku ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe do wartości 

ustalonego w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Mianem stanu 

czynnego spadku określa się wartość należących do spadku aktywów. 

 

 

Czy za zobowiązania finansowe po śmierci kredytobiorcy/pożyczkobiorcy zawsze trzeba płacić? 

 

 

Kredyt czy pożyczka to niewątpliwie zobowiązanie finansowe, czyli dług. Jeżeli spadkodawca przed 

swoją śmiercią nie spłacił zaciągniętego kredytu/pożyczki to spadkobierca, który spadek przyjął 

będzie zobowiązany do jego spłacenia. 

 

W przypadku gdy w skład spadku wchodzi zobowiązanie finansowe z tytułu zaciągniętego/ej 

kredytu/pożyczki warto: 

 

1. zweryfikować czy spadkodawca zawarł umowę kredytu/pożyczki z danym podmiotem 

(wierzycielem); 

2. sprawdzić treść umowy kredytu/pożyczki, w szczególności czy kredyt/pożyczka był/a 

ubezpieczona/y na wypadek śmierci kredytobiorcy/pożyczkobiorcy; 

3. zweryfikować czy umowa kredytu/pożyczki została wypowiedziana, czego skutkiem jest 

natychmiastowa wymagalność całego niespłaconego zobowiązania; 

4. sprawdzić wysokość żądanej przez wierzyciela kwoty (należność główna, odsetki, inne koszty 

– opłaty, prowizja); 

5. ustalić czy zobowiązanie jest nieprzedawnione (roszczenia wynikające z umowy kredytu lub 

pożyczki przedawniają się co do zasady z upływem 3 lat od dnia wymagalności danego 

zobowiązania. W przypadku kredytodawców i pożyczkodawców, którzy nie prowadzą 

działalności gospodarczej w tym zakresie, przedawnienie następuje dopiero po upływie 6 

lat.). 

 

Kredyt zaciągnięty przez oboje małżonków a śmierć jednego małżonka – co dalej z kredytem? 

 

Decydując się na zakup mieszkania lub budowę domu małżonkowie bardzo często razem zaciągają 

kredyt hipoteczny, czyli oboje ponoszą odpowiedzialność za jego spłatę. W przypadku śmierci 

jednego z małżonków bank nadal będzie oczekiwał spłaty rat kredytu od małżonka pozostającego 

przy życiu nawet jeśli małżonek ten odrzuci spadek. Jeśli małżonek odrzuci spadek po swoim 

małżonku to osoby, które przyjęły ten spadek będą również odpowiedzialne za spłatę tego długu 

spadkowego. 
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Co zrobić gdy nie jesteśmy w stanie uregulować długu spadkowego – niespłaconego/ej przez 

spadkodawcę kredytu/pożyczki? 

 

 

W przypadku gdy nie posiadamy wystarczających środków finansowych na uregulowanie długu 

spadkowego jakim jest niespłacony kredyt czy pożyczka to należy jak najszybciej skontaktować się 

z kredytodawcą/pożyczkodawcą w celu prowadzenia rozmów zmierzających do polubownego 

załatwienia problemu. Brak kontaktu z kredytodawcą/pożyczkodawcą oraz nie dokonywanie spłat 

skutkować może wszczęciem postępowania sądowego i/lub postępowania egzekucyjnego, co zawsze 

wiąże się ze znacznymi i dodatkowymi kosztami dla spadkobierców. 

 

Autor: Anna Rentflejsz  – Radca Prawny 
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5. Nakaz zapłaty z sądu elektronicznego – co dalej? 

Ze względu na sytuację życiową (trudności finansowe albo zwykłe zapominalstwo) zdarzyć się może, 

że nie zapłaciliśmy jednego lub kilku rachunków np. za usługi telekomunikacyjne. Gdy nasza sytuacja 

majątkowa jest trudna to aby chwilowo przezwyciężyć tzw. „dołek finansowy” możemy skorzystać z 

oferty firmy pożyczkowej i zaciągnąć pożyczkę nazywaną „chwilówką”. Jeśli spłacimy nasze 

zobowiązania to bardzo szybko o nich zapomnimy. Jednakże gdy nie posiadamy odpowiednich 

finansów na uregulowanie długu to z pewnością otrzymamy nie jeden list lub telefon z firmy 

windykacyjnej. W treści wezwania do zapłaty długu z pewnością znajdziemy adnotację o skierowaniu 

sprawy na drogę sądową jeśli nie dokonamy w wyznaczony terminie spłaty zadłużenia. W 

przedmiotowym artykule przedstawione zostaną informacje, które każdy dłużnik powinien znać aby 

uchronić się przed ewentualną bezzasadną egzekucją komorniczą prowadzoną w oparciu o nakaz 

zapłaty wydany przez Sąd elektroniczny (e-Sąd). Bardzo często to właśnie firmy pożyczkowe czy firmy 

windykacyjne korzystają z usług Sądu elektronicznego (e-Sądu). 

 

Sąd elektroniczny, czyli jaki to sąd? 

 

Sąd elektroniczny inaczej nazywany e-Sądem to Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział 

Cywilny. Swoją siedzibę Sąd elektroniczny (e-Sąd) ma w Lublinie przy ul. Boczna Lubomelskiej 13 (20-

070 Lublin). Kontakt z Sądem elektronicznym (e-Sądem) możliwy jest w następującej formie: 

 drogą elektroniczną -> w6@lublin-zachod.sr.gov.pl 

 drogą telefoniczną -> +48 25 631 00 50, +48 81 535 07 56, +48  81 535 07 57  

i +48  81 535 07 58, 81 535 07 59. 

 

W Polsce działa tylko jeden sąd elektroniczny (e-Sąd) i jest właściwy rzeczowo niezależnie od 

wartości przedmiotu sporu. Ograniczenia natury technicznej pozwalają obecnie dochodzić roszczenia 

pieniężnego w kwocie nie większej niż 100.000.000 (sto milionów) złotych. Sąd elektroniczny (e-Sąd) 

rozpoznaje sprawy niezależenie od miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego. 

 

Dostęp do Sądu elektronicznego (e-Sądu) możliwy jest poprzez portal https://www.e-sad.gov.pl/. 

 

Sąd elektroniczny (e-Sąd) rozpoznaje sprawy w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym 

(EPU) i stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z 

przepisów art. 50528 - art. 50539 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). 

 

Po czym poznać, że sprawę rozpoznał Sąd elektroniczny (e-Sąd)? 

 

Sygnatura akt sprawy oznaczona symbolem VI Nc-e oznacza, że sprawą zajmował się 

Sąd elektroniczny (e-Sąd). W związku z tym gdy otrzymamy korespondencję z Sądu zawierającą nakaz 

zapłaty warto zwrócić uwagę czy w sygnaturze akt sprawy znajduję się wskazany powyżej symbol. 

 

 

 

mailto:w6@lublin-zachod.sr.gov.pl
https://www.e-sad.gov.pl/
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Czym różni się postępowanie przed sądem tradycyjnym od elektronicznego postępowania 

upominawczego przed e-Sądem?  

 

Strony mają w postępowaniu przed Sądem elektronicznym (e-Sądem) takie same prawa, jak 

w tradycyjnym postępowaniu sądowym. Powód ma jednak więcej obowiązków, których spełnienie 

zapewnia wyższy poziom ochrony pozwanego. Obowiązek podawania w pozwie m.in. numerów 

PESEL lub NIP pozwanego (numeru z rejestru KRS lub innego rejestru, ewentualnie NIP dla 

pozwanego nie będącego osobą fizyczną) pozwala na jego jednoznaczne zindywidualizowanie 

i uniknięcie sytuacji, w której postępowanie mogłoby być prowadzone przeciwko niewłaściwej 

osobie, tylko ze względu na zbieżność imion i nazwisk lub nazwy. 

 

Zaletą korzystania z EPU jest możliwość dokonywania czynności procesowych bez wychodzenia z 

domu - wystarczy mieć dostęp do komputera i Internetu oraz założyć konto użytkownika w systemie 

teleinformatycznym e-Sądu. Dodatkowo do pozwu powód nie składa żadnych dowodów, a jedynie je 

opisuje. Nadto wysokość opłaty sądowej jest niższa aniżeli w tradycyjnym postępowaniu sądowym. 

 

Jak wygląda wszczęcie sprawy przed Sądem elektronicznym (e-Sądem)? 

 

 aby skorzystać z usług Sądu elektronicznego (e-Sądu), należy zalogować się na stronie 

internetowej e-Sądu -> www.e-sad.gov.pl;  

 pozew składa się na internetowym formularzu;  

 należy wskazać podstawy faktyczne dochodzonego roszczenia pieniężnego, a więc jego 

źródła; 

 do pozwu nie są dołączane dokumenty (np. faktur), należy je jedynie wskazać i opisać co 

z nich wynika;  

 opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tj. 

dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego, przy czym nie może być mniejsza niż 30,00 

zł (należy uiścić przez Internet);  

 pozwany otrzymuje odpis nakazu zapłaty w formie papierowej wraz z pouczeniem 

o możliwości i sposobie złożenia sprzeciwu;  

 przy wnoszeniu sprzeciwu nie przedstawia się zarzutów, okoliczności faktycznych i dowodów 

na ich potwierdzenie, sprzeciw nie wymaga opłaty; 

 komunikacja między powodem i e-Sądem odbywa się w drodze elektronicznej za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Sądu; 

 komunikacja między pozwanym i e-Sądem odbywa się w drodze tradycyjnej, chyba że 

pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną. 

 

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym - co to takiego?  

 

Nakaz zapłaty wydany przez Sąd elektroniczny (e-Sąd) to nie wezwanie do zapłaty. Nakaz zapłaty 

wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym to orzeczenie sądowe, wydane na 

podstawie pozwu złożonego przez powoda poprzez portal www.e-sad.gov.pl. Jeśli nakaz zapłaty 

uprawomocni się to po nadaniu klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, który umożliwia 
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skierowanie sprawy do komornika sądowego celem przymusowego wyegzekwowania świadczenia 

pieniężnego. 

 

Pamiętaj, że nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli:  

 powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne;  

 doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju.  

 

Nadto Sąd elektroniczny (e-Sąd) odmówi wydania nakazu zapłaty, jeżeli według treści pozwu: 

 przedstawiony przez powoda stan faktyczny budzi wątpliwości (np. powód nie podaje, 

dlaczego domaga się zapłaty od pozwanego); 

 roszczenie jest oczywiście bezzasadne (np. powód żąda zapłaty za usługę, której nie 

wykonał); 

 zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego (np. w sytuacji, gdy pozwany miał 

zapłacić powodowi dopiero po wydaniu mu rzeczy sprzedanej, a powód do tej pory rzeczy tej 

nie wydał); 

 miejsce pobytu pozwanego nie jest znane. 

 

Obecnie w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie mogą być dochodzone roszczenia, 

które stały się wymagalne wcześniej niż w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeśli 

zatem w danej sprawie data wymagalności kwoty wskazanej w pozwie będzie wcześniejsza niż trzy 

lata poprzedzające złożenie pozwu, e-Sąd podejmie decyzję o braku podstaw do wydania nakazu 

 

Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej? 

 

Po otrzymaniu nakazu zapłaty wraz z pozwem należy m.in.: 

 ustalić czy jesteśmy dłużnikiem osoby/podmiotu wskazanego jako powód, tj. czy 

zawieraliśmy z daną osobą/podmiotem umowę, na które niewykonanie powołuje się powód? 

 jeśli powód powołuje się na nabycie wierzytelności – to należy ustalić czy byliśmy 

informowani o sprzedaży wierzytelności? 

 ustalić czy zaciągaliśmy zobowiązanie na kwotę wskazaną w pozwie? 

 ustalić czy i kiedy dokonaliśmy częściowej spłaty długu? 

 ustalić czy całe zobowiązanie jest wymagalne (jesteśmy zobowiązani do jego spłacenia) 

 ustalić czy zobowiązanie nie uległo przedawnieniu? 

 

Pozwany po otrzymaniu nakazu zapłaty wydanego przez Sąd elektroniczny (e-Sąd) może: 

1. zgodnie z pouczeniem dołączonym do nakazu zapłaty – zapłacić powodowi kwotę wskazaną 

w nakazie zapłaty, jeżeli uważa, że nakaz zapłaty został zasadnie wydany; 

2. jeżeli pozwany uważa, że nakaz został niesłusznie wydany np. na podstawie błędnych 

informacji podanych w pozwie albo kwota zasądzona nakazem została już zapłacona, może 

złożyć do e-Sądu sprzeciw – środek zaskarżenia służący podważeniu wydanego nakazu 

zapłaty; 

3. oczekiwać na skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej, czyli pozwany nie dokonuje 

zapłaty należności wskazanej w nakazie zapłaty oraz nie wnosi sprzeciwu (uznaje dług, ale 

nie posiada możliwości finansowych na jego spłatę). 
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Pamiętaj!!! W przypadku niepodjęcia żadnej czynności, nakaz zapłaty w elektronicznym 

postępowaniu uprawomocni się po upływie dwóch tygodni od daty jego doręczenia pozwanemu 

wraz z pozwem. Następnie Sąd elektroniczny (e-Sąd) z urzędu nada mu klauzulę wykonalności, co 

pozwoli powodowi na wyegzekwowanie roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym. 

 

UWAGA!!! Jeśli treść pozwu oraz podmiot, który dochodzi od nas zapłaty określonej sumy pieniędzy 

nie wiele nam mówi to zawsze lepiej wnieść SPRZECIW, aniżeli pozostać biernym i oczekiwać kiedy 

np. nasz rachunek bankowy zostanie zajęty przez komornika sądowego. 

 

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd – jak napisać? 

 

Pamiętaj, że sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd elektroniczny (e-Sąd) nie wymaga 

uzasadnienia i powołania się na dowody. W sprzeciwie wystarczy zatem napisać: „Wnoszę sprzeciw 

od nakazu zapłaty i zaskarżam go w całości/w części …….” i podać zawarte w nakazie zapłaty 

informacje: sąd, który go wydał, datę wydania nakazu oraz sygnaturę sprawy. Do sprzeciwu nie 

trzeba dołączać żadnych dokumentów. 

 

Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu zapłaty wydanego 

przez e-Sąd. Odwołanie, czyli tzw. sprzeciw  od nakazu zapłaty pozwany może złożyć w formie pisma 

procesowego w sposób tradycyjny lub elektronicznie Sprzeciw wniesiony po upływie tego terminu 

podlega odrzuceniu, co skutkuje uprawomocnieniem się nakazu i w efekcie możliwością prowadzenia 

na jego podstawie egzekucji. 

 

Niezłożenie w terminie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd – co dalej? 

 

Jeżeli pozwany bez swojej winy nie złożył w formie papierowej lub elektronicznej sprzeciwu, pomimo 

takiego zamiaru – np. nie zrobił tego na skutek wypadku komunikacyjnego, pobytu w szpitalu – 

powinien w ciągu tygodnia od ustania przyczyny, która spowodowała uchybienie terminowi złożyć do 

e-Sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, uprawdopodabniając okoliczności 

uzasadniające wniosek (np. kopię wypisu ze szpitala). Należy pamiętać, że wówczas wraz 

z wnioskiem o przywrócenie terminu składa się sprzeciw. 

 

Z kolei gdy pozwany bez swojej winy nie złożył w formie papierowej lub elektronicznej sprzeciwu ze 

względu na brak wiedzy o sprawie, tj. nakaz zapłaty wraz z pozwem zostały wysłane na nieaktualny 

adres zamieszkania. W takiej sytuacji gdy dowiemy się o sprawie sądowej toczącej się wobec naszej 

osobie np. od komornika sądowego, który zajął nasz rachunek bankowy to należy: 

 jak najszybciej poinformować Sąd elektroniczny (e-Sąd) o wadliwej próbie doręczenia nakazu 

zapłaty wraz z pozwem na nasz nieaktualny adres zamieszkania; 

 w piśmie uprawdopodobnić, że w chwili prób doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem 

przebywaliśmy pod innym adresem; 

 zawnioskować o doręczenie nakazu zapłaty wraz z pozwem lub od razu wnieść sprzeciw 

mimo braku wiedzy o treści pozwu; 

 zawnioskować o wstrzymanie toczącego się wobec nas postępowania egzekucyjnego. 
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UWAGA!!! W przypadku spraw rozpoznawanych przez Sąd elektroniczny (e-Sąd) ustawodawca 

odstąpił od wprowadzenia trybu "doręczenia komorniczego” przewidzianego w art. 1391 § 1 k.p.c. 

W ramach EPU (elektronicznego postępowania upominawczego) działa natomiast tzw. "fikcja 

doręczenia” z którą mamy do czynienia w sytuacji kumulatywnego spełnienia przesłanek wskazanych 

w pkt. 1-3 poniżej: 

1. nastąpiła podwójna bezskuteczna próba doręczenia w sposób zgodny z art. 139 § 1 k.p.c. 

(tzw. podwójna awizacja); 

2.  w sprawie nie doręczono pozwanemu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany 

w art. 131–138 k.p.c. 

3. nie ma zastosowania art. 139 § 2 i 3 k.p.c. (odmowa przyjęcia pisma oraz niemożność 

doręczenia pisma osobie wpisanej do rejestru sądowego z racji nieujawnienia zmiany adresu) 

lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia. 

Zasada ta obowiązuje pod warunkiem, że adres pozwanego, pod którym pozostawiono 

zawiadomienia o złożeniu nakazu zapłaty w placówce pocztowej operatora pocztowego, jest zgodny 

z adresem Pozwanego ujawnionym w rejestrze PESEL. W związku z tym jeśli jesteśmy nadal 

zameldowani pod danym adresem, z którym nie jesteśmy w żaden sposób nie związany i nikt nie 

przekazuje nam informacji o ewentualnej kierowanej do nas korespondencji to aby uniknąć 

ewentualnych kłopotów należy jak najszybciej wymeldować się. 

 

Skutki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd. 

 

W razie prawidłowego (tj. spełniającego wymogi formalne i terminowego) wniesienia sprzeciwu od 

nakazu zapłaty wydanego przez Sąd elektroniczny (e-Sąd) : 

o do dnia 06.02.2020 r. nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazywał sprawę do sądu 

według właściwości ogólnej. Utrata mocy nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd na skutek 

wniesienia sprzeciwu przez pozwanego nie jest równoznaczna z zakończeniem postępowania 

w danej sprawie. Sprawa sądowa będzie się dalej toczyła przed sądem właściwości ogólnej 

pozwanego (czyli sądem właściwym według miejsca zamieszkania pozwanego) i zostanie on 

wezwany na rozprawę. 

o od dnia 07.02.2020 r. sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił 

moc (w zakresie jakim pozwany wniósł sprzeciw: całość lub część roszczenia). Jednakże jeżeli 

w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego 

postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo 

roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki 

prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Powyższe oznaczać może, że roszczenie 

powoda nie ulegnie przedawnieniu. 

 

Jednakże w/w skutek zależny jest od daty kiedy zostało wszczęte postępowanie przed Sądem 

elektronicznym (e-Sądem).  

 

 

Otrzymanie nakazu zapłaty z Sądu elektronicznego (e-Sądu) może wywołać w nas niepokój. Jednakże 

prawidłowe i terminowe działania mogą uchronić nas od konieczności zapłaty długu, którego np. 
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nigdy nie zaciągnęliśmy. Warto również pamiętać, że wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty zawsze 

pozwala na uzyskanie czasu na zebranie wymaganych środków pieniężnych. Nadto zdarzają się 

również sytuacje gdy powód po przekazaniu sprawy do sądu właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania powoda/umorzenie postępowanie nie uzupełnia braków formalnych pozwu/nie 

wszczyna kolejny raz sprawy sądowej, czego konsekwencją może być brak konieczności spłaty 

zadłużenia. 

 

Autor: Anna Rentflejsz  – Radca Prawny 
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6. Wliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy 

Istnieje szereg uprawnień pracowniczych, do których prawo uzależnione jest od istnienia określonego 

stażu pracy pracownika. Przykładem może być liczba dni przysługującego pracownikowi urlopu 

wypoczynkowego, która zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy z 26 czerwca 1974 r. wynosi 20 lub 26 dni 

w zależności od tego czy pracownik jest zatrudniony której niż 10 lat lub co najmniej 10 lat. Innym 

przykładem świadczenia, do którego prawo nabywa się po przepracowaniu określonego stażu pracy 

będzie nagroda jubileuszowa czy dodatek za wysługę lat, przysługujące określonym grupom 

pracowników na podstawie przepisów szczególnych, np. nauczycielom czy pracownikom 

samorządowym. Niekiedy bywa, że pracownikowi brakuje kilku lat, miesięcy czy nawet dni do nabycia 

pewnego rodzaju uprawnień pracowniczych. Wówczas w przypadkach określonych w przepisach 

możliwe i celowe staje się wliczenie do pracowniczego stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie 

rolnym. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie podstawowych zasad dotyczących wliczania okresu 

pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. 

Kwestię wliczania okresu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy reguluje 

ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do 

pracowniczego stażu pracy (dalej „ustawa”).  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy 

albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu 

pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów 

zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także: 

1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, 

prowadzonym przez współmałżonka, 

2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia 

w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego 

gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem, 

3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 

w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 

indywidualnych i członków ich rodzin. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w myśl danego przepisu lub 

postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, 

w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej 

w szczególnych warunkach. 

Okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 1, nie wlicza się do 

okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego lub innego 

świadczenia przysługującego z upływem roku pracy lub okresu krótszego niż jeden rok.  
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Aby móc wliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy niezbędnego do 

nabycia uprawnień pracowniczych uzależnionych od stażu pracy, pracownik musi zwrócić się ze 

stosownym wnioskiem do pracodawcy oraz udowodnić, że praca w gospodarstwie rolnym była przez 

niego wykonana, w sposób określony w art. 3 ustawy.  

Zgodnie z art. 3 ustawy, na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany 

stwierdzić, zgodnie z art. 1, okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając 

stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy. Jeżeli urząd gminy nie dysponuje 

dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby 

w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie. W takim 

wypadku, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami 

co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to 

gospodarstwo rolne. 

Podsumowując, w razie spełnienia przez pracownika przesłanek opisanych na wstępie może on złożyć 

do pracodawcy wniosek o zaliczenie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do 

pracowniczego stażu pracy. Warunkiem jest jednak przedłożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia 

z gminy potwierdzające okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Dopiero gdy gmina nie 

posiada takiego dokumentu (o czym pracownik powinien zostać poinformowany na piśmie), możliwe 

jest udowodnienie okresu zatrudnienia zeznaniami świadków. Wówczas zeznania można przedłożyć 

na piśmie. W wypadku dowodzenia pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie zeznań świadków 

możliwe a niekiedy celowe jest również przedłożenie dokumentu potwierdzającego kto był 

właścicielem gospodarstwa rolnego oraz jaka była jego powierzchnia w chwili wykonywania w nim 

pracy przez pracownika ubiegającego się o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do 

pracowniczego stażu pracy (z uwagi na to, że na przestrzeni lat, powierzchnia gruntów rolnych, które 

można uznać za gospodarstwo rolne ulegała zmianie).  

Co do zasady, obowiązek wykazania spełnienia przesłanek niezbędnych do zaliczenia pracy 

w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy spoczywa na pracowniku. Oczywiście 

pracodawca może wzywać pracownika do przedłożenia określonych dowodów, wykazywać braki we 

wniosku ale nie ma takiego obowiązku. Decyzję odnośnie zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym 

do pracowniczego stażu pracy podejmuje pracodawca. Nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego 

stażu pracy, zachęcam do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym z punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujących się w Powiecie łęczyńskim.  

 

 

Autor: Katarzyna Lalak  – Radca Prawny 
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7. Odprawa rentowa i emerytalna - przesłanki i tryb dochodzenia 

świadczenia 

Odprawa emerytalna lub rentowa to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 

jednomiesięcznego wynagrodzenia, uregulowane w art. 921 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 

przysługujące pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do 

pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. 

Wysokość odprawy emerytalnej lub rentowej przewidzianej w Kodeksie pracy może być ustalona w 

przepisach wewnątrzzakładowych obowiązujących u pracodawcy w sposób bardziej korzystny dla 

pracowników – przykładowo regulamin wynagradzania obowiązujący u pracodawcy może 

przewidywać, że przysługuje ona w wyższej wysokości np. wielokrotności wynagrodzenia. Również 

przepisy szczególne obowiązujące określone grupy zawodowe mogą modyfikować ogólne zasady 

nabywania i wysokości odprawy emerytalnej lub rentowej określone w Kodeksie pracy. Przykładem 

może być ustawa o pracownikach samorządowych, która uzależnia wysokość odprawy emerytalnej 

lub rentowej od posiadania określonego stażu pracy. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie 

ogólnych zasad dotyczących nabywania odprawy emerytalnej i rentowej wynikających z Kodeksu 

pracy. Jak zasygnalizowano jednak powyżej, zasady te mogą podlegać modyfikacji na korzyść 

pracownika w przepisach wewnątrzzakładowych (jak np. regulamin wynagradzania), bądź 

w przepisach szczególnych obowiązujących określone grupy zawodowe.  

 

Jak wskazano powyżej, zasady dotyczące nabywania odprawy reguluje art. 921 Kodeksu pracy z dnia 

26 czerwca 1974 r., zgodnie z którym w przypadku ustania zatrudnienia wskutek przejścia na 

emeryturę lub rentę pracownikowi należy się odprawa od pracodawcy w wysokości 

jednomiesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem jej uzyskania jest spełnienie wymagań 

uprawniających do uzyskania wskazanego świadczenia (emerytury, renty) z ubezpieczenia 

społecznego oraz związek między ustaniem zatrudnienia i w jego wyniku przejście na emeryturę lub 

rentę. Dopiero łączne spełnienie obu tych warunków uprawnia do odprawy, której celem zgodnie 

z zamysłem ustawodawcy jest złagodzenie skutku utraty zarobku z pracy. Sam związek między 

rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty może mieć charakter 

przyczynowy, czasowy, ale także funkcjonalny. Związek ten bywa często kwestionowany, dlatego też 

w tym miejscu warto przytoczyć kilka tez z orzecznictwa wskazujących na to jak prawidłowo należy 

rozumieć to pojęcie.  

1. Uchwała Uchwałą Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

z dnia 7 stycznia 2000 r., sygn. akt: III ZP 18/99 

„Pracownikowi, który przeszedł na rentę inwalidzką (rentę z tytułu niezdolności do pracy) po 

rozwiązaniu się umowy o pracę na czas określony, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna na 

podstawie art. 92[1] § 1 KP, gdy pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej 
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w czasie zatrudnienia i prowadzącej, po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego, do 

przyznania mu renty.” 

 

2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

z dnia 26 lipca 2018 r., sygn. akt: III APa 53/17 

„Związek czasowy lub funkcjonalny między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę 

zostaje zachowany w pewnych wypadkach także wtedy, gdy spełnienie wszystkich przesłanek nabycia 

prawa do emerytury nie nastąpiło przed rozwiązaniem stosunku pracy, lecz w niedalekiej przyszłości 

po tej dacie.” 

 

3. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 

z dnia 8 września 2015 r., sygn. akt I PK 297/14 

„Jeżeli przepis prawa uzależnia prawo do odprawy ogólnie od związku ustania stosunku pracy z 

przejściem na rentę, to pracownik nabywa prawo do odprawy rentowej wówczas, gdy staje się 

rencistą w związku z ustaniem stosunku pracy. Decydujące znaczenie dla nabycia prawa do odprawy 

rentowej ma zatem przejście na rentę połączone z definitywnym ustaniem stosunku pracy, czyli 

zmiana pracowniczego statusu na status rencisty przez pracownika, który w związku z ustaniem 

stosunku pracy korzysta z uzyskanych uprawnień rentowych. Tak samo trzeba rozumieć 

sformułowanie odnoszące się do prawa do nagrody jubileuszowej. Prawo do odprawy rentowej 

uwarunkowane związkiem ustania stosunku pracy i przejścia na rentę nie jest uzależnione od sposobu 

rozwiązania stosunku pracy. Nie zależy też od rodzaju umowy (na czas nieokreślony czy na czas 

określony).” 

 

4. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 

z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt: II PK 136/14 

„Roszczenie pracownika o wypłatę odprawy powstaje w dacie przejścia na emeryturę lub rentę. W 

tym bowiem dniu następuje spełnienie wszystkich ustawowych warunków uzyskania odprawy.” 

„Związek czasowy lub funkcjonalny między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę 

zostaje zachowany w pewnych wypadkach także wtedy, gdy spełnienie wszystkich przesłanek nabycia 

prawa do emerytury nie nastąpiło przed rozwiązaniem stosunku pracy, lecz w niedalekiej przyszłości 

po tej dacie, a z okoliczności sprawy wynika, że rozwiązanie stosunku pracy doprowadziło do 

skorzystania przez pracownika z przysługujących mu uprawnień z ubezpieczenia społecznego.” 

„Złożenie wniosku o emeryturę już po ustaniu stosunku pracy, a z odpowiednim wyprzedzeniem przed 

zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego, nie przeczy istnieniu czasowego i funkcjonalnego 

powiązania rozwiązania stosunku pracy i przejścia na emeryturę. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. Nr 31, poz. 214 ze zm.) 

pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej także wtedy, gdy złożył wniosek o przejście na 
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emeryturę w czasie nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy, a 

prawo do emerytury nabył bezpośrednio po wyczerpaniu okresu.” 

5. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 

z dnia 18 marca 2010 r., sygn. akt: II PZP 1/10 

„Otrzymanie przez pracownika odprawy z tytułu przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy 

wyklucza nabycie przez tego pracownika prawa do kolejnej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę 

lub prawa do odprawy uzupełniającej, stanowiącej różnicę wysokości odprawy emerytalnej i 

wysokości otrzymanej odprawy rentowej (art. 92[1] § 2 KP).” 

Odprawa emerytalna lub rentowa to świadczenie jednorazowe, w związku z czym pracownik, który 

otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Roszczenie o odprawę staje się 

wymagalne z chwilą ustania stosunku pracy – z tą chwilą można domagać się od pracodawcy jej 

wypłaty. Ma to miejsce także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później. Z 

uwagi na powyższe, wydanie decyzji o przyznaniu emerytury (renty) po śmierci pracownika nie może 

powodować wygaśnięcia do niej prawa, a jedynie sprawia, że jako prawo majątkowe,  przechodzi na 

rodzinę zmarłego, a w braku takiej wchodzi do spadku. Spadkobiercy lub rodzina zmarłego może więc 

dochodzić od pracodawcy należnej odprawy pieniężnej po zmarłym pracowniku, na równi z tym 

pracownikiem. Można to zrobić przez skierowanie do pracodawcy wezwania do wypłaty odprawy na 

piśmie. W razie odmowy zapłaty, od niewypłaconej odprawy należą się odsetki ustawowe za 

opóźnienie. W wypadku niewypłacenia należnej nam odprawy przez pracodawce, świadczenia tego 

można dochodzić przed sądem poprzez wytoczenie przeciwko byłemu pracodawcy powództwa o 

zapłatę. Wówczas w postępowaniu sąd bada czy spełnione zostały przesłanki do wypłacenia odprawy 

przez pracodawcę. Przy dochodzeniu odprawy emerytalnej lub rentowej należy pamiętać, że 

roszczenie o jej wypłatę przedawnia się z upływem 3 lat od daty jego wymagalności (tj. daty 

rozwiązania stosunku pracy). Ewentualne późniejsze skierowanie sprawy na drogę sądową co do 

zasady będzie skutkowało więc oddaleniem powództwa przez sąd.  

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących odprawy emerytalnej lub rentowej, zachęcam do 

skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

znajdujących się w Powiecie łęczyńskim.  

 

Autor: Katarzyna Lalak  – Radca Prawny 
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8. Roszczenia właściciela nieruchomości w razie spadku jej wartości 

na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przez gminę 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego uchwalany przez 

gminę, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (dalej „ustawy”), w którym ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunków zabudowy terenu (art. 4 

ust. 1 wspominanej ustawy). Mówiąc potocznie reguluje on sposób wykorzystania danego terenu 

znajdującego się w granicach miasta lub gminy, np. w zakresie przeznaczenia terenu (np. na cele 

budowlane lub nie, na cele inwestycyjne lub rolnicze), możliwości i rodzaju zabudowy itp. Procedura 

uchwalania planu jest długotrwała, żmudna i wieloetapowa. W toku uchwalania planu miejscowego, 

właścicielom nieruchomości przysługuje prawo składania uwag do projektu planu w sytuacji gdy nie 

godzą się z projektowanymi rozwiązaniami, np. gdy zmienia się dotychczasowe przeznaczenie ich 

nieruchomości, pozbawia możliwości zabudowy, prowadzenia na nieruchomości określonego rodzaju 

działalności itp. Zgłaszane uwagi mogą być rozpoznane pozytywie i prowadzić do zmian planu, jednak 

w większości przypadków tak nie jest. Rzeczą powszechną jest to, że na skutek uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę, niektóre nieruchomości zyskują 

na wartości, zaś inne na niej tracą. W obu tych przypadkach ustawodawca przewidział stosowne 

rozwiązania prawne. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie roszczeń przysługujących właścicielowi 

nieruchomości w razie spadku wartości nieruchomości na skutek uchwalenia przez gminę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Kwestię roszczeń przysługujących właścicielowi nieruchomości w razie spadku wartości 

nieruchomości na skutek uchwalenia przez gminę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

Zgodnie z art. 36 ustawy, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą 

korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym 

przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty 

nieruchomości może, żądać od gminy albo od władającego terenem zamkniętym, jeżeli uchwalenie 

planu lub jego zmiana spowodowane były potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa:  

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 

2) wykupienia nieruchomości lub jej części. 

Nie ma to przy tym zastosowania jeżeli treść planu miejscowego powodująca skutek, o którym mowa 

powyżej nie stanowi samodzielnego ustalenia przez gminę społeczno-gospodarczego przeznaczenia 

terenu oraz sposobu korzystania z niego, ale wynika z: 
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1) uwarunkowań hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych 

dotyczących występowania powodzi i związanych z tym ograniczeń, określonych na podstawie 

przepisów odrębnych; 

2) decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego, wydanych przez inne niż 

organy gminy, organy administracji publicznej lub Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; 

3) zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w przepisach ustaw 

lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych na ich podstawie. 

 

Realizacja roszczeń, o których mowa powyżej, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez 

gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia 

umowy zamiany roszczenia wygasają. 

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy, jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, 

wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę 

nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa powyżej może żądać od gminy odszkodowania 

równego obniżeniu wartości nieruchomości. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy, wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, 

ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie wartości nieruchomości stanowią różnicę między 

wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po 

uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu 

przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu 

wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem.  

Roszczenia, z tytułu spadku wartości nieruchomości można zgłaszać w gminie, która uchwaliła 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w terminie 5 lat od dnia, w którym plan 

miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. 

Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie 

nieruchomości, w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany przesłać wójtowi, burmistrzowi albo 

prezydentowi miasta wypis z tego aktu. 

Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości 

(tj. zapłata stosowanego odszkodowania), następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, 

chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania 

właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

W razie gdy gmina nie wypłaci należnego odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, 

spory w sprawach o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości rozstrzygają sądy powszechne 

– należy wówczas wystąpić z pozwem o zapłatę przeciwko gminie, która uchwaliła miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Powództwo powinno być wytoczone w terminie pięciu lat od 

wejścia w życie nowego planu miejscowego.  
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Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, wartość nieruchomości określa się na podstawie: 

1) w sytuacji gdy na skutek uchwalenia planu miejscowego dla terenów dotychczas nieobjętych takim 

planem albo nieobjętych obowiązującym w dniu uchwalenia tego planu planem miejscowym 

niemożliwe lub istotnie ograniczone stało się dalsze faktyczne użytkowanie terenu i gruntu w sposób 

zgodny z mającym miejsce w dniu uchwalenia planu miejscowego faktycznym użytkowaniem - 

wyłącznie faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu wejścia w 

życie planu miejscowego dróg publicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych; 

2) w sytuacji gdy na skutek zmiany planu miejscowego lub uchwalenia planu miejscowego dla terenu 

objętego obowiązującym w dniu uchwalenia tego planu planem miejscowym, korzystanie z 

nieruchomości lub jej części w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się 

niemożliwe lub istotnie ograniczone - dotychczasowego przeznaczenia wynikającego z planu 

miejscowego, który jest zmieniany lub uchylany. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących roszczeń właściciela nieruchomości w razie spadku jej 

wartości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę 

zachęcam do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej znajdujących się w Powiecie łęczyńskim.  

 

Autor: Katarzyna Lalak  – Radca Prawny 

 

 


