D WU M I E S I Ę C Z N I K N R 5 /2 0 2 1

Poradnictwo Obywatelskie – Edukacja Prawna

Biuletyn Nr 5/2021

Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu opracowany w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
nieodpłatna mediacja i edukacja prawna” „Biuletyn Doradców Obywatelskich”. Jest to jego piąta
edycja w 2021 r., opracowana na początek listopada.
Projekt finansowany jest ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych
za pośrednictwem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Doradcy świadczą nieodpłatne porady obywatelskie w 9 punktach (NPO) w 9 dzielnicach
Warszawy (adresy punktów umieszczone są na tylnej okładce naszego wydania).
Doradcy spotykają się z problemami osób, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie
z trudnościami, które je dotykają. Do najczęściej pojawiających się w NPO spraw należą między
innymi zagadnienia mieszkaniowe, rodzinne, pomocy społecznej, bezrobocia, nadmiernego
zadłużenia.
Mamy nadzieję, że opisane przez nas historie i wskazane możliwości ich rozwiązania ułatwią
Państwu wsparcie odbiorców Waszej codziennej pracy. Staraliśmy się, aby przytoczone
w Biuletynie przykłady opracowane były jak najstaranniej i najpełniej tak, aby mogły być przydatne
dla kolejnych osób potrzebujących pomocy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią naszego opracowania.
Prosimy o drukowanie i dystrybucję Biuletynu do wszystkich, którym może on być pomocny.
Prosimy też, aby pamiętali Państwo o przekazywaniu informacji o możliwości uzyskania
bezpłatnych porad w NPO i ułatwiali osobom potrzebującym kontakt z nami.
Zespół doradców obywatelskich
Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa
tel. (22) 828-12- 94
e-mail: bpowarszawa@gmail.com
www.bpowarszawa.pl
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Odwołanie darowizny (nieruchomość).
Pani Stefania ma 84 lata. W 2012 r. została
wdową. Po śmierci męża przeprowadziła
postępowanie spadkowe. Jej jedyny majątek
stanowi mieszkanie, które kupiła z mężem 40
lat temu. W 2012 r., niedługo po śmierci męża
pani Stefanii jedyna wnuczka pani Stefanii,
Kasia, zaproponowała babci, że razem
z dzieckiem i partnerem wprowadzi się do
mieszkania babci. Babcia zgodziła się uznając,
że kontakt z rodziną pomoże jej w trudnych
chwilach po śmierci męża. Po dwóch latach wspólnego mieszkania wnuczka zaproponowała
babci, aby ta notarialnie przepisała jej swoje mieszkanie. Pani Stefania zamierzała zrobić to
spisując testament, ale wnuczka nie zgodziła się na to argumentując, że każdy testament można
podważyć. W takiej sytuacji, pani Stefania podpisała akt darowizny w biurze notarialnym. Przed
podpisaniem, zwróciła się do notariusza z prośbą o umieszczenie w umowie darowizny klauzuli,
mówiącej o prawie pani Stefanii do dożywotniego mieszkania w darowanym wnuczce mieszkaniu.
Do momentu podpisania aktu notarialnego relacje babci i wnuczki były poprawne. Teraz pogarszały się z każdym dniem. Wnuczka wyrzucała jej rzeczy, nie dbała ani o babcię, ani
o mieszkanie. Zachowywała się wulgarnie, nocami zapraszała gości, co powodowało interwencje
sąsiadów, a czasem nawet policji. Nie brała również udziału w kosztach utrzymania mieszkania.
W ciągu kilku lat, kiedy Pani Stefania chorowała, Kasia ani razu jej nie pomogła – zakupy i leki
przynosili pani Stefanii sąsiedzi. Ostatnio wnuczka zaproponowała babci przeprowadzenie się do
domu opieki, który jej znalazła. Przerażona Pani Stefania nie zgodziła się na to. Wobec takiej
postawy, Kasia zaoferowała jej wynajęcie, za 500 zł miesięcznie, jednego z trzech pokoi
w mieszkaniu. Zrozpaczona perspektywą utraty mieszkania pani Stefania zwróciła się o pomoc do
doradcy NPO. Chciałaby wiedzieć, co może zrobić, aby spokojnie mieszkać u siebie?
Po zapoznaniu się z treścią umowy darowizny, doradca uspokoił panią Stefanię, że bez jej zgody
wnuczka nie ma możliwości zmuszenia babci do opuszczenia mieszkania, ani do przeprowadzki do
domu opieki. Pani Stefania ma prawo do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących swojej
przyszłości. Gdyby wnuczka naciskała, a próby rozmowy z nią kończyłyby się kolejnymi
awanturami, Pani Stefania może spróbować namówić ją do dobrowolnego zrzeczenia się
darowizny. Jeżeli to się nie uda – może wystąpić do sądu z pozwem o nakazanie złożenia
oświadczenia woli o odwołanie darowizny. Powodem odwołania darowizny może być rażąca
niewdzięczność (art. 898 Kodeksu cywilnego). Przykładem rażącej niewdzięczności jest,
w przypadku Kasi, niechęć do opiekowania się babcią, nieudzielanie pomocy w czasie choroby,
brak zainteresowania jej stanem psychicznym, drwienie z jej przyzwyczajeń, naruszanie jej
godności podczas awantur, brak partycypacji w kosztach utrzymania mieszkania.
W przypadku nieruchomości zwrot darowizny musi mieć formę aktu notarialnego. Wyrok sądu
stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej nowego właściciela. W przypadku, gdyby
obdarowany, mimo wyroku, nie chciał opuścić nieruchomości, wówczas można podjąć kroki, aby
go eksmitować (ale konieczne jest wtedy odrębne powództwo).
Zgodnie z procedurą odwołania darowizny, (art. 898 k.c. par. 1), pani Stefania, z pomocą biura
notarialnego, wezwała wnuczkę na piśmie do dobrowolnego odwołania darowizny. Wezwanie to
wysłała listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wcześniej umówiła się z notariuszem, aby
w wezwaniu wpisać datę, godzinę i miejsce spotkania.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

3

Biuletyn Nr 5/2021

Poradnictwo Obywatelskie – Edukacja Prawna

Pani Stefania wie, że wnuczka odebrała list, jednak nie stawiła się w biurze notarialnym. Nie chce
też rozmawiać z babcią. Oznacza to, że wezwanie nie odniosło pożądanego skutku. W tej sytuacji,
pani Stefania zdecydowała się na rozpoczęcie drogi sądowego odwołania darowizny. Pani Stefania
przygotowuje się do udowodnienia swoich racji, spisując w punktach przykłady rażącej
niewdzięczności ze strony Kasi. Będą one konieczne do sformułowania uzasadnienia do pozwu.
Należy pamiętać, że wykluczone jest odwołanie darowizny po upływie roku od dnia, w którym
darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. W przypadku pani Stefanii taka
sytuacja nie ma miejsca.
Pani Stefania zastanowi się także, kogo wskazać jako świadka w swojej sprawie (w pozwie należy podać
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania świadka lub świadków). Składając pozew do sądu, pani Stefania
może jednocześnie przygotować wniosek o zwolnienie jej z kosztów sądowych oraz o przyznanie jej
pełnomocnika z urzędu. Wówczas konieczne jest wypełnienie formularza sądowego – oświadczenia o stanie
rodzinnym, dochodach i majątku - link do oświadczenia poniżej:
https://www.gov.pl/attachment/a371b45b-47b7-4572-a931-6f2ce8a980bb

Należy pamiętać, że koszty sądowe wynoszą 5% wartości przedmiotu sporu! Wpłaca się je w kasie
sądu lub przelewem na rachunek sądu (dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do pozwu). Pani
Stefanii na nie po prostu nie stać.
Pani Stefania przygotuje również niezbędne do pozwu załączniki (umowa darowizny, wezwanie
listem poleconym do dobrowolnego zrzeczenia się darowizny – z datą jego nadania i odbioru przez
odbiorcę, imiona i nazwiska oraz adresy świadków; skrócony odpis aktu małżeństwa, akt zgonu
męża, oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, decyzja ZUS o wysokości emerytury
pani Stefanii). Będą to trzy identyczne komplety dokumentów (w tym jeden dla pani Stefanii).
Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi nie więcej, niż 75.000 zł, pozew składany jest w sądzie
rejonowym właściwym miejscu, w którym znajduje się sporna nieruchomość. Jeżeli wartość jest
wyższa – pozew należy złożyć w sądzie okręgowym.
Podstawa prawna:
Kodeks cywilny.
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W jaki sposób ustalić koszty utrzymania mieszkania
we wspólnocie mieszkaniowej?
Pani Anna rok temu kupiła mieszkanie własnościowe
od osoby prywatnej (lokal stanowiący odrębną
własność). Z urzędu gminy otrzymała decyzję
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, a ze
wspólnoty mieszkaniowej zawiadomienie o wysokości
opłat za mieszkanie. W kwietniu tego roku pani Anna
otrzymała nowe zawiadomienie o wysokości opłat ze
wspólnoty mieszkaniowej. Była bardzo zdziwiona
i zaskoczona, ponieważ opłaty wzrosły o prawie 20%
w stosunku do roku poprzedniego. Pani Anna
zastanawia się, czy taki wzrost opłat jest zgodny
z przepisami i czy może zaskarżyć/podważyć wysokość opłat za mieszkanie? Pani Anna nie
uczestniczy w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ brakuje jej czasu.
Każdy, kto kupuje mieszkanie z wyodrębnioną własnością, kupuje również udziały w prawie do
gruntu pod budynkiem oraz wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego
użytku poszczególnych właścicieli lokali, a tym samym staje się współwłaścicielami przynależnych
do budynku terenów, klatek schodowych, pomieszczeń gospodarczych, wózkarni, węzłów
ciepłowniczych, pionów wodno-kanalizacyjnych itp. W chwili zakupu mieszkania stajemy się
członkiem wspólnoty mieszkaniowej z przysługującymi nam prawami, ale i ciążącymi na nas
obowiązkami.
Podstawowym obowiązkiem członka wspólnoty mieszkaniowej jest partycypacja w kosztach
bieżącego utrzymania części wspólnych nieruchomości, proporcjonalnie do posiadanych przez
niego udziałów. Wysokość udziału zależna jest od powierzchni użytkowej jego lokalu i wyrażona
jest ułamkiem (powierzchnia użytkowa lokalu do sumy powierzchni użytkowej wszystkich lokali
w budynku).
Pani Anna ponosi wydatki związane zarówno z utrzymaniem swojego lokalu, jak również
uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na koszty
zarządu nieruchomością wspólną składają się m.in.; wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości
wspólnej, opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, wydatki na utrzymanie porządku
i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na pokrycie tych kosztów właściciele
lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
Ustalenie wysokości zaliczki na zarząd nieruchomością wspólną i fundusz remontowy następuje
w drodze uchwały.
Jak podejmowane są decyzje we wspólnotach mieszkaniowych?
Wyróżniamy małe i duże wspólnoty mieszkaniowe.
Małą wspólnotę stanowią współwłaściciele nieruchomości, w których znajduje się nie więcej niż
3 lokale mieszkalne. W małych wspólnotach czynności zwykłego zarządu podejmuje się za zgodą
większości zainteresowanych, a czynności przekraczające te ramy wymagają już zgody wszystkich
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współwłaścicieli (jednomyślność). Przy braku jednomyślności każdemu właścicielowi przysługuje
prawo wystąpienia o rozstrzygnięcie do sądu.
Dużą wspólnotę tworzą współwłaściciele nieruchomości, w których znajduje się więcej niż trzy
lokale mieszkalne. Duże wspólnoty mieszkaniowe działają w sposób bardziej sformalizowany.
Jednym z podstawowych obowiązków takiej wspólnoty jest powołanie Zarządu. Wybrany przez
współwłaścicieli Zarząd reprezentuje wspólnotę na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy
wspólnotą a właścicielami poszczególnych lokali. Duża wspólnota ma też obowiązek prowadzenia
wyodrębnionych rozliczeń poprzez rachunek bankowy, opracowania rocznego planu gospodarczego
oraz odbywania dorocznych zebrań. Jednym z podstawowych praw członka wspólnoty
mieszkaniowej jest prawo głosownia w ważkich dla wspólnoty sprawach W dużej wspólnocie
decyzje przekraczające zakres zwykłego zarządu (wynagrodzenia Zarządu, przyjęcie rocznego
planu gospodarczego, zmiana przeznaczenia lub dokonanie podziału nieruchomości wspólnej, albo
udzielenie zgody przebudowę i wyodrębnienie nowych lokali) podejmowane są w drodze uchwały,
która zapada większością głosów liczoną według udziałów.
Zarząd ze swojej działalności rozliczany jest przez współwłaścicieli w ramach corocznego zebrania.
Przedmiotem tego zebrania powinny być w szczególności:
– uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie
kosztów zarządu (wszystko to co będzie miało wpływ na wysokość opłat),
– ocena pracy Zarządu lub Zarządcy,
– sprawozdanie Zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenie mu absolutorium.
Każdy z współwłaścicieli musi zostać poinformowany o terminie spotkania corocznego i sposobie
jego przeprowadzenia oraz o porządku obrad. Zawiadomienie o corocznym spotkaniu musi być
dostarczone w sposób prawidłowy – za potwierdzeniem odbioru.
Gdy już zostaliśmy prawidłowo zawiadomieni o corocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej,
warto uczestniczyć w tym zebraniu. Na zebraniach są omawiane ważne sprawy dotyczące naszej
wspólnej nieruchomości i mające wpływ na nasze koszty związane z utrzymaniem tej
nieruchomości. Decyzje są podejmowane w drodze uchwały, która może być podjęta:
– na zebraniu właścicieli,
– w trybie indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd,
– w trybie mieszanym (częściowo na zebraniu, częściowo w trybie indywidulanego zbierania
głosów przez Zarząd).
O tym, czy uchwała zostanie podjęta, decyduje głosowanie. Głosy liczone są w jeden
z następujących sposobów:
– liczba m2 mieszkania należących do członka wspólnoty określa wielkość jego udziałów (suma
udziałów wszystkich właścicieli mieszkań musi równać się 1),
– jeden właściciel - 1 głos – dzieje się tak w sytuacji, gdy suma udziałów w nieruchomości
wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela, bądź gdy obie
ww. przesłanki są jednocześnie spełnione. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji zmiana sposobu
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liczenia głosów jest możliwa tylko na żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie
co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.
Powtórzmy więc – należy uczestniczyć w zebraniach wspólnoty i brać udział w dyskusjach
i głosowaniach uchwał, bo tylko w ten sposób możemy wpływać na wysokość kosztów
ponoszonych w związku z zamieszkiwaniem w lokalu stanowiącym odrębną własność. Jeśli nie
zgadzamy się z uchwałą, np. jesteśmy zdania, iż zaliczka na fundusz remontowy została uchwalona
w zbyt dużej wysokości, możemy w trakcie zebrania wysunąć swoje argumenty, próbować
przekonać innych właścicieli lokali przeciwko uchwale wnoszącej taką podwyżkę (przypomnijmy,
za uchwałą musi być ponad 50% głosów).
Jeśli nasze argumenty nie znalazły zrozumienia i uchwała została podjęta, a my w dalszym ciągu
jesteśmy przekonani o słuszności naszych poglądów, możemy uchwałę zaskarżyć do sądu
okręgowego właściwego dla położenia wspólnoty mieszkaniowej, jednak nie później niż w ciągu
sześciu tygodni od daty jej uchwalenia. Po tym terminie skutków uchwały nie można już „cofnąć”.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że aby zaskarżenie takie mogło przynieść skutek, musimy sądowi
przedstawić i udokumentować niezbite fakty i przyczyny, dla których uważamy, że podwyżka opłat
jest nieuzasadniona. Podstawą uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej może być:
niezgodność uchwały z przepisami prawa, niezgodność uchwały z umową właścicieli lokali,
uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, uchwała w inny
sposób narusza interesy członka wspólnoty mieszkaniowej.
Najlepszym sposobem współdecydowania o wysokości opłat jest aktywne uczestnictwo w życiu
wspólnoty. Mamy prawo, a wręcz obowiązek, współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną.
Ustawa o własności lokali daje nam prawo do zapoznawania się z rachunkami wspólnoty
praktycznie w dowolnej chwili, jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że swoje zdanie możemy
wyrażać jedynie na zebraniach, co ma na celu uniknięcie zamieszania w toku sprawowania
zwykłego zarządu nieruchomością. Jeśli jednak okażemy się pomocni Zarządowi, np. wyszukamy
tańszego wykonawcę remontu, wyrazimy swoje zdanie co do sensowności podlewania trawników
itp., to zapewne spotkamy się z życzliwym podejściem Zarządu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
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W jaki sposób można uzyskać status osoby niepełnosprawnej?
Pani Elżbieta od trzech lat jest na emeryturze.
Pół roku temu przeszła operację kolana i od tego
czasu porusza się o lasce, gdyż przejście nawet
niewielkiej odległości, sprawia jej trudność.
Bardzo stara się być samodzielna i nie prosić
innych o pomoc, na szczęście jest posiadaczką
samochodu i dzięki temu może sama robić
zakupy. Stara się parkować jak najbliżej sklepu, ale często ma kłopoty ze znalezieniem miejsca do
parkowania. Ostatnio zaparkowała na miejscu parkingowym, oznaczonym niebieską kopertą. Jakie
było jej zdumienie, kiedy otrzymała mandat. Gdy poszła wyjaśnić sprawę do Zarządu Dróg
Miejskich, okazało się, że ani jej wiek, ani zaświadczenie ze szpitala o przebytej operacji, ani nawet
jej widoczny kłopot z poruszaniem się nie sprawiły, że mandat został anulowany. Pani Elżbieta
zwróciła się o poradę do doradcy obywatelskiego – jakiego argumentu ma użyć, aby uznano jej
prawo do parkowania na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, skoro jej niepełnosprawność każdy
widzi?
Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym, aby zostać uznanym za osobę
niepełnosprawną, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.
W Polsce istnieją dwa systemy orzekania o niepełnosprawności, regulowane odrębnymi ustawami
i podległe różnym instytucjom:
ORZECZNICTWO DLA CELÓW RENTOWYCH
– prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) (lekarze orzecznicy i komisje
lekarskie ZUS);
– prowadzone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) (lekarze
rzeczoznawcy i komisje lekarskie) – podlegają tu rolnicy i ich rodziny;
– prowadzone przez komisje lekarskie podległe MON i MSWiA – dla tzw. służb mundurowych
(policjantów żołnierzy, celników).
W ramach orzecznictwa ZUS w orzeczeniach wskazywane są następujące stopnie
niepełnosprawności:
– częściowa niezdolność do pracy,
– całkowita niezdolność do pracy,
– całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji.
Orzeczenia powyższe oceniają zdolność do pracy i są podstawą do wypłaty świadczeń
z ubezpieczenia społecznego, czyli najczęściej renty z tytułu niezdolności do pracy.
ORZECZNICTWO DLA CELÓW POZARENTOWYCH
prowadzone jest przez:
– powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – pierwsza instancja;
– wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – druga instancja.
Komisje w powyższych zespołach, orzekając niepełnosprawność, przyznają następujące stopnie
niepełnosprawności:
– lekki,
– umiarkowany,
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– znaczny.
Według Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu,
powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do
zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością
psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub
środki techniczne.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością
organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub
wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu,
niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą,
w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Orzeczenia wydane przez ZUS mogą być podstawą do otrzymywania świadczeń przysługujących
z racji posiadania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności, ale nie odwrotnie!
Orzeczenia zespołów powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności nie są podstawą do ubiegania się o rentę, ale stwarzają możliwość otrzymania
różnych dodatkowych form pomocy, przysługujących osobom niepełnosprawnym – takich jak np.
różne formy rehabilitacji, świadczenia pomocy społecznej czy usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania. Można się starać też o zasiłki pielęgnacyjne i szereg ulg, takich jak ulgi podatkowe,
komunikacyjne, pocztowo-telekomunikacyjne, ułatwienia w miejscu pracy i inne. Osoby
z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą się również ubiegać
o zasiłek stały.
Każdy stopień niepełnosprawności ma przyznane określone uprawnienia i przywileje. Jest to
regulowane odrębnymi przepisami. Na ich podstawie można ubiegać się o zwrot części lub całości
wydatków na rehabilitację i środki higieniczne, ponoszonych w związku z niepełnosprawnością.
W orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, zespół decyduje m.in. o konieczności zaopatrzenia
chorego w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające
funkcjonowanie danej osoby.
Jednym z uprawnień przyznawanych przez ten zespół jest również bezpłatne parkowanie na
specjalnie wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych.
Pani Elżbieta, aby móc parkować na niebieskiej kopercie, powinna wystąpić z wnioskiem
o orzeczenie niepełnosprawności do powiatowego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności.
W tym celu powinna zgłosić się do lekarza rodzinnego, który wypisze na specjalnym druku
zaświadczenie o stanie zdrowia pani Eli. Zaświadczenie wraz z wypełnionym wnioskiem
i dokumentacją medyczną (wypis ze szpitala po przebytej operacji kolana, zaświadczenie od
ortopedy), można złożyć lub przesłać do powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności, dla Warszawy – Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Warszawie, ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa.
Druk wniosku dla osób mieszkających w Warszawie do pobrania w poniższym linku:
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https://wcpr.pl/upload/files/Wnioski%20ON/wniosek%20o%20wydanie%20orzeczenia%20o%20st
opniu%20niepelnosprawnosci%20%2B%20KI.pdf
Jeśli lekarz zaznaczy w zaświadczeniu, że osoba, ubiegająca się o orzeczenie nie jest w stanie
zjawić się osobiście przed zespołem i szczegółowo opisze jej chorobę, orzeczenie może być wydane
zaocznie przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (praktykowane to jest powszechnie
w czasie pandemii Covid-19). Trzeba dołączyć do wniosku jak najpełniejszą dokumentację
medyczną, aby zespół miał całościowy obraz choroby i wgląd w stan chorego, co umożliwi
wydanie właściwej decyzji.
Uwaga: wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby, mające zarówno
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę
niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie
narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
W przypadku pani Elżbiety, jeśli stopień jej niepełnosprawności zostanie orzeczony jako lekki, nie
zdobędzie prawa do parkowania na miejscu oznaczonym niebieską kopertą. Aby tam parkować,
trzeba otrzymać umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, bo dopiero z nimi łączy się
to uprawnienie, przy spełnieniu warunku, że niepełnosprawność związana jest ze znacznie
ograniczonymi możliwościami poruszania się.
Karta parkingowa przeznaczona jest do „przewozu osoby z niepełnosprawnością” więc pani
Elżbieta może korzystać z pomocy innego kierowcy przy przemieszczaniu się, pamiętając, aby mieć
kartę parkingową zawsze w wozie, którym się przemieszcza i o umieszczeniu karty w widocznym
miejscu przed szybą w czasie parkowania.
Od orzeczenia powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
w terminie podanym na wydanym postanowieniu, przy czym odwołanie składane jest w zespole
pierwszej instancji, czyli w powiatowym/ miejskim zespole do spraw orzekania
o niepełnosprawności (zaadresowane do zespołu wojewódzkiego).
Ostatnim organem odwoławczym jest rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, do którego
pismo odwoławcze składamy w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności,
z zachowaniem terminu podanego w otrzymanym postanowieniu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
postoju, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości
opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
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Skarga na czynności komornicze.
Pan Józef odebrał korespondencję od
komornika. Oprócz zawiadomienia o wszczęciu
egzekucji, kopii tytułu wykonawczego, wezwania
do złożenia wykazu majątku, w korespondencji
znalazł się formularz skargi na czynności
komornicze. Pan Józef wie dlaczego komornik
żąda od niego pieniędzy, gdyż jakiś czas temu
za namową wnuka kupił telewizor na raty, które
okazały się dla pana Józefa za dużym
obciążeniem i nie płacił ich w całości. Pan Józef
nie wie co ma zrobić z formularzem skargi, ani jakie czynności komornicze ma skarżyć. Pan Józef
zgłosił się w tej sprawie do doradcy obywatelskiego.
Z informacji przekazanych przez pana Józefa wynika, iż nie kwestionuje on swojego zadłużenia
i wie dlaczego komornik upomina się o zapłatę. Pan Józef nie unikał kontaktu z komornikiem
i zaczął z większym zaangażowaniem regulować swoje zadłużenie, jednakże formularz skargi
pozostawał dla Pana Józefa zagadką.
Komornik prowadząc postępowanie egzekucyjne, podejmuje szereg czynności takich jak np.
zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, zajęcie wierzytelności, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie
rachunku bankowego, podział środków uzyskanych z egzekucji, ogłoszenia, doręczenia,
zawieszenia postępowania czy umorzenie postępowania.
Czynności komornicze i działalność komorników sądowych mogą podlegać weryfikacji.
W przypadku powzięcia przekonania, zarówno przez dłużnika jak i wierzyciela, iż komornik
dokonał swoich czynności w sposób nieprawidłowy, mogą oni wnieść na komornika skargę –
skargę na czynności komornika.
Uregulowania dotyczące skargi na czynności komornicze znajdują się w art. 767 Kodeksu
postępowania cywilnego – (dalej k.p.c.). Skargę na czynności komornika wnosi się w terminie 7 dni
od dnia dokonania skarżonej czynności do sądu rejonowego przy którym działa komornik, lecz za
pośrednictwem komornika, który dokonał zaskarżonej czynności. Następnie komornik w terminie
trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności i przekazuje je
wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.
Zgodnie art. 25 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, skarga na czynności
komornika podlega opłacie sądowej w wysokości 50 zł.
Skarga na czynność komornika powinna określać zaskarżoną czynność lub czynność, której
zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz
z uzasadnieniem.
Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż skarga musi być zasadna. Dla wielu osób kontakt
z komornikiem jest stresujący, zaś czynności dokonywane przez komorników nierzadko bywają
uciążliwe dla osób zadłużonych, niemniej jednak dolegliwość czynności komorniczych sama
w sobie nie jest podstawą do wniesienia skargi na czynności komornicze.
Nie sposób wskazać wszystkich okoliczności kiedy złożenie skargi na czynności komornika będzie
usprawiedliwione, ale takim przykładem może być np. zajęcie przez komornika wynagrodzenia za
pracę w wysokości wolnej od potrąceń tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego
pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na
ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy zajęcie całej
emerytury.
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Możliwość wniesienia skargi na czynności komornicze może być pożyteczna, o ile faktycznie
komornik w swoich czynnościach dokonał uchybień, nie powinna być jednak nadużywana, tylko
dlatego, że subiektywnym zdaniem dłużnika, „komornik wyrządza dłużnikowi krzywdę ściągając
należny dług”.
W przypadku sprawy pana Józefa na obecnym, czyli początkowym, etapie postępowania
egzekucyjnego, wniesienie skargi na czynności komornika nie jest zasadne. Póki co nie miało
miejsce żadne uchybienie komornika. Pan Józef wie, iż faktycznie się zadłużył i jako uczciwy
człowiek chce dług spłacić. Fakt, iż pan Józef otrzymał formularz skargi wynika z przepisów prawa
a dokładnie art. 767 § 32 k.p.c., zgodnie z którym komornik doręcza urzędowy formularz skargi
dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej.
Wnosząc skargę na czynności warto pamiętać:
– skarga musi być zasadna, a nie oparta jedynie na subiektywnym „żalu do komornika” i chęci
„dopieczenia” komornikowi;
– skarga wnoszona jest do sądu lecz za pośrednictwem komornika;
– skargę wnosi się w terminie 7 dni od dokonania czynności;
– skarga podlega opłacie sądowej w wysokości 50 zł.
Podstawa prawna:
Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Ustawa o komornikach sądowych.
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Harmonogram kontaktów rodzica z dzieckiem i egzekwowanie
kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców.
Pani Małgorzata ma 38 lat, jest w nieformalnej separacji
z mężem, oboje są zgodni, że powinni się rozwieść. Jej
mąż Adam wyprowadził się z domu pół roku temu, pracuje
jako dyrektor w firmie marketingowej, płaci alimenty w
wysokości, na jakie umówili się z panią Małgorzatą. Mają
dwoje małych dzieci: Aleksander ma 4 lata, a Łucja
12 miesięcy. Jednak ojciec dzieci rzadko się z nimi widuje,
choć deklaruje, że chce mieć z nimi relacje. Pani
Małgorzata chciałaby przygotować harmonogram
kontaktów z dziećmi, zgłosiła się z prośbą o pomoc w jego
przygotowaniu. Pyta też czy istnieją jakieś zabezpieczenia prawne zobowiązujące ojca do
kontaktów z dziećmi?
Pani Małgorzata razem z doradczynią obywatelską omówiła harmonogram kontaktów na podstawie
przykładowego planu wychowawczego, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci i możliwości pani
Małgorzaty oraz zgłaszane potrzeby ojca dzieci. Następnie wspólnie opracowały propozycję
harmonogramu kontaktów z dziećmi.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem rodzinnym, obydwoje rodzice mają, co do zasady,
prawo utrzymywania kontaktów ze swoimi dziećmi (oczywiście jeśli ze względu na dobro dziecka
nie został wydany przez sąd zakaz kontaktów z dzieckiem). Prawo rodzica do kontaktów
z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej, tj. jej posiadania, ograniczenia czy
pozbawienia.
Zakres kontaktów w szczególności obejmuje wspólny pobyt z dzieckiem (odwiedziny w miejscu
zamieszkania, spotkania poza miejscem stałego pobytu dziecka), rozmowy z dzieckiem telefoniczne
lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji
elektronicznej, prowadzenie korespondencji.
Kontakty rodzica z dzieckiem służą właściwemu rozwojowi dziecka i są uzasadnione jego dobrem.
Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. przemocy sąd może wydać zakaz kontaktowania się
z własnym dzieckiem.
Wypracowany przez panią Małgorzatę harmonogram kontaktów - harmonogram opieki nad dziećmi podczas roku szkolnego:
1. dzieci w dni powszednie i soboty (od poniedziałku do soboty włącznie) będą pod opieką matki
w jej miejscu zamieszkania;
2. dzieci będą pod opieką ojca w co drugą niedzielę miesiąca, licząc od pierwszej w danym
miesiącu, w godzinach pomiędzy 14.00 a 17.00;
miejsce z którego ojciec będzie odbierać dzieci - matka każdorazowo będzie przyprowadzać
dzieci w wybrane wcześniej i ustalone z ojcem miejsce;
- harmonogram opieki nad dziećmi podczas przerwy wakacyjnej i ferii zimowych
(obowiązuje od czasu ukończenia przez młodsze dziecko 3 lat, czyli od lutego 2022):
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1. Święta Bożego Narodzenia będzie spędzać w następujący sposób:
z matką: Wigilia, pierwszy dzień Świąt;
z ojcem: drugi dzień Świąt;
miejscem, z którego ojciec będzie obierać i do którego przyprowadzać dzieci jest mieszkanie
matki;
2. Święta Wielkanocne będzie spędzać w następujący sposób:
z matką: pierwszy dzień Świąt;
z ojcem: drugi dzień Świąt;
miejscem, z którego ojciec będzie obierać i do którego przyprowadzać dzieci jest mieszkanie
matki;
3. urodziny dzieci będą się odbywały z poszanowaniem prawa do uczestnictwa w nich obojga
rodziców w następujący sposób: urodziny dzieci każdorazowo organizować będzie matka
w wybranym przez siebie miejscu. Ojciec będzie zaproszony i obecny na każdej uroczystości;
4. inne dni świąteczne i święta rodzinne z udziałem dzieci będą się odbywały w następujący
sposób: Dzień Dziecka każdorazowo organizować będzie ojciec, w wybranym przez siebie
miejscu. Matka będzie zaproszona i obecna na każdej uroczystości;
5. inne święta rodzinne z udziałem dzieci: organizacja pozostałych świąt możliwa jest zarówno
przez ojca, jak i matkę. Podczas wszystkich świąt, w których dzieci będą brały udział, obecna
będzie matka dziecka.
Zatwierdzony przez oboje rodziców harmonogram jako porozumienie rodzicielskie może stanowić
załącznik w sprawie rozwodowej. Przy jego przygotowaniu także w rozszerzonej wersji
obejmującej inne obszary życia dzieci tj. edukacja czy zdrowie może pomóc mediatorka/mediator.
Co zrobić, gdy jeden z rodziców uchyla się od wypełnienia obowiązku utrzymywania ustalonych
w harmonogramie kontaktów z dzieckiem? Przepisy prawa umożliwiają nałożenie sankcji
pieniężnej za naruszenie ustaleń już w postanowieniu ustalającym te kontakty. Niestety, nadal, aby
skutecznie wyegzekwować kontakty z dzieckiem w sytuacji, gdy nie są one realizowane przez
drugiego z rodziców, należy przejść dwa oddzielne postępowania sądowe.
W sytuacji, gdy brak zainteresowania utrzymywaniem kontaktów przez jednego z rodziców
przekłada się na relacje pomiędzy nim, a dzieckiem, wówczas istnieje możliwość zwrócenia się
z do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
Gdy pomimo postanowienia sądu jedno z rodziców nie wywiązuje się z ustaleń zawartych
w postanowieniu, wówczas następnym krokiem jest zwrócenie się do sądu z wnioskiem, aby sąd
“zagroził” rodzicowi nie wywiązującemu się z obowiązku utrzymywania kontaktu z dzieckiem,
zapłatą określonej sumy pieniężnej (uwzględniającej sytuację majątkową osoby zobowiązanej)
na rzecz drugiego z rodziców. Orzeczenie z zagrożeniem nakazania zapłaty określonej sumy
pieniężnej może być zawarte już w postanowieniu sądu, ustalającym kontakty z dzieckiem, jeżeli
już na tym pierwszym etapie wykażemy, poprzez składanie stosownych dowodów, że istnieje
obawa, że kontakty nie będą prawidłowo wykonywane przez drugą stronę.
Jeżeli pomimo ostrzeżenia przez sąd o grożących konsekwencjach finansowych kontakty
z dzieckiem nie są realizowane, to sąd (na kolejny wniosek drugiego rodzica) nakaże zapłatę
określonej sumy pieniężnej, obliczając jej wysokość proporcjonalnie do liczby naruszeń.
Warto dodać, że omówione tutaj zasady „ukarania” rodzica, który nie utrzymuje kontaktów
z dzieckiem, mają również zastosowanie do orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie
mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach – czyli w przypadku tzw. opieki
naprzemiennej.
Podstawa prawna:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
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Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego
dziecka?
Pan Tadeusz ma córkę, która niedawno ukończyła 25 lat.
Pan Tadeusz nie utrzymuje z nią kontaktu. Córka pana
Tadeusza mieszka w Gdyni. Pan Tadeusz wie jednak, że
około pół roku temu podjęła pracę w zakładzie fryzjerskim
i pracuje tam do tej pory. Gdy Pan Tadeusz rozstawał się
z żoną, wówczas wyrokiem sądu zostały zasądzone od
niego alimenty na rzecz córki w wysokości 400 zł. Pan
Tadeusz do niedawna regulował zobowiązanie, jednak gdy
zrezygnował z pracy i przeszedł na emeryturę, stopniowo
było mu coraz trudniej, ponieważ pogarszał się jego stan
zdrowia i rosły wydatki związane z zakupem lekarstw. Gdy dowiedział się, że córka pracuje,
przestał płacić alimenty. Wydawało mu się oczywiste, że skoro córka pracuje, to jest w stanie
utrzymać się samodzielnie i nie potrzebuje od niego pieniędzy. Jakież było jego zaskoczenie, gdy
dwa dni temu otrzymał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej z powodu niepłacenia
alimentów. Pan Tadeusz zwrócił się do doradcy z prośbą o pomoc.
Na początek najważniejsza informacja – obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci nie
jest ograniczony żadnym konkretnym terminem. Wiele osób niesłusznie zakłada, że wygasa on
z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, zakończenia edukacji czy podjęcia zatrudnienia.
Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek ten wygasa z chwilą
osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego stopnia fizycznego i umysłowego rozwoju, potrzebnego
do usamodzielnienia się i do uzyskania środków utrzymania z własnej pracy i z własnych
zarobków. Jednym słowem chodzi o moment, w którym dziecko jest już w stanie w pełni utrzymać
się samodzielnie. I tak np. gdyby córka pana Tadeusza była osobą z niepełnosprawnością, to jego
obowiązek alimentacyjny jako ojca mógłby trwać do końca życia.
Przepis art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uwzględnia także sytuację rodziców. I tak
rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są
one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem, lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu
uzyskania możności samodzielnego utrzymania się nawet wówczas, gdy nie jest ono jeszcze
w pełni samodzielne.
W sytuacji pana Tadeusza przesłanki, które decydują o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego
leżą po obydwu stronach, ponieważ córka pana Tadeusza jest już w stanie samodzielnie się
utrzymać, a on znajduje się w trudnej sytuacji ze względu na zmniejszone możliwości zarobkowe
wywołane przejściem na emeryturę i chorobą.
Do wykazania wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, w sytuacji, gdy córka pana Tadeusza nadal
dochodzi zapłaty alimentów, pomimo, że jest już samodzielna, koniecznie jest wydanie przez sąd
orzeczenia, które to potwierdzi. Dlatego pan Tadeusz powinien złożyć do Sądu Rejonowego
właściwego dla miejsca zamieszkania córki, w tym przypadku do Sądu Rejonowego w Gdyni,
pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.
Warto wiedzieć, że istnieje możliwość ustalenia, że stosunek alimentacyjny wygasł z datą wsteczną
tj. np. wcześniej niż z chwilą wytoczenia powództwa. Jeżeli rodzic chce, aby sąd ustalił, że
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obowiązek wygasł z konkretną datą wsteczną, powinien to wyraźnie wskazać w pozwie i poprzeć
dowodami, że z taką właśnie datą dziecko uzyskało samodzielność.
Od pozwu obowiązuje opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Wartość
przedmiotu sporu w tym przypadku wynosi 400 zł x 12 miesięcy = 4.800 zł. 5% wartości tej kwoty
to 240 zł. Pan Tadeusz może się jednak ubiegać o zwolnienie z kosztów postępowania ze względu
na swoją trudną sytuację materialną.
Podstawa prawna:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
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Pozew rozwodowy z orzekaniem czy bez orzekania o winie?
Pani Katarzyna po 20 latach małżeństwa, chce
rozwieść się ze swoim mężem Grzegorzem.
Z małżeństwa mają dwoje dorosłych dzieci. Według
Pani Katarzyny jej „mąż od dawna przestał się nią
interesować, „za mało zarabia oraz za dużo czasu
spędza z kolegami”. Pani Katarzyna twierdzi, iż „mąż
jej nie zdradza, ale przestał ja adorować dawno
temu”. Z informacji przekazanych przez panią
Katarzynę wynika, iż pan Grzegorz nie jest agresywny
i nigdy nie stosował względem niej jak i dzieci
przemocy. Pożycie między małżonkami miało miejsce
bardzo dawno temu. Ponadto, małżonkowie mało ze sobą rozmawiają i mało czasu spędzają
ze sobą. Pani Katarzyna ma dość takiego monotonnego życia i chce się rozwieść. Zdaniem pani
Katarzyny, to mąż odpowiada za rozpad małżeństwa, chciałaby więc rozwieść się z orzeczeniem
o winie pana Grzegorza. Pani Katarzyna nie podjęła próby ratowania małżeństwa, gdyż jej
zdaniem, „mężczyzna jest po to by o kobietę zabiegać”. Pani Katarzyna zgłosiła się do doradcy
obywatelskiego w celu uzyskania pomocy w sporządzeniu pozwu o rozwód.
Przepisy dotyczące ustania małżeństwa znajdują się w Dziale IV Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego dalej „k.r.o.” (art. 55 i następne).
Z uwagi na ogromne emocje towarzyszące rozwodowi, małżonkowie dużą wagę przykładają do
orzeczenia o winie drugiego współmałżonka.
W art. 56 § 1 k.r.o. znajdziemy przesłankę rozwodu między małżonkami „Jeżeli między
małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd
rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.
Kluczową przesłanką jest zupełność i trwałość rozpadu związku. Krótkotrwałe i przemijające
problemy małżeńskie nie są podstawą do orzeczenia rozwodu. Powyższe wymagania, co do
zupełności i trwałości rozkładu pożycia są zasadne, gdyż w każdym małżeństwie zdarzają się lepsze
i gorsze okresy.
Zgodnie z art. 57 k.r.o.:
„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.
§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku
następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.”
Ww. przepis jest bardzo istotny. Sąd w wyroku rozwodowym będzie orzekał, który małżonek jest
winny rozpadu małżeństwa. Możliwe jest również orzeczenie przez Sąd, iż oboje z małżonków są
winni rozpadu małżeństwa.
Małżonkowie mogą jednak nie żądać orzekania o winie, wtedy sąd wyda wyrok orzekający rozwód
między stronami, bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron.
Orzeczenie o winie lub jego brak nie jest bez znaczenia dla rozwodzących się małżonków.
W art. 60 k.r.o. znajdują się regulacje obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka.
„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia
i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania
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środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego
oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód
pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie
małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się
w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego,
chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie
zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek
rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także
z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd,
na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.
Z powyższych przepisów wynika, iż małżonek wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa,
w przypadku gdy drugi małżonek znajdzie się w niedostatku w okresie pięciu lat od orzeczenia
rozwodu, będzie zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego na rzecz drugiego byłego już
małżonka.
Małżonek wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa, nigdy nie może ubiegać się o zasądzenia na
jego rzecz alimentów od drugiego małżonka.
Konsekwencją rozwodu jest orzeczenie między stronami rozdzielności majątkowej, co prowadzi
w przeważającej mierze przypadków do podziału majątku między byłymi już małżonkami. Co do
zasady, sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka o podziale majątku wspólnego małżonków, chyba,
że złożą oni zgodne oświadczenia co do sposoby jego podziału.
Ponadto zasadą jest, iż sąd ustali, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Były
małżonek, nawet ponoszący winę za rozpad pożycia ma takie samo prawo do swojej części
majątku, jak małżonek, który nie został uznany winnym.
Wyjątkiem może być sytuacja, gdy przyczyną rozwodu były kwestie finansowe rozumiane jako
trwonienie majątku (np. hazard). Wówczas sąd może ustalić nierówne udziały – z korzyścią dla
strony, która nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.
Jak już wspomniano:
– strony postępowania dużą wagę przykładają do orzekania o winie, co z emocjonalnego punku
widzenia jest zrozumiałe;
– orzeczenie o winie nie jest bez znaczenia z uwagi na potencjalny obowiązek alimentacyjny, lub
rzadziej, podział majątku.
Nie mniej jednak, niejednokrotnie strony zbyt dużą wagę przykładają do ww. orzekania o winie jak
również zbyt pochopnie podejmują decyzje o rozwodzie.
Konsekwencją orzekania przez Sąd, jest znaczące wydłużenie postępowania sądowego, nawet do
kilku lat. Istnieje bardzo dużo przypadków rozwodów, gdzie strony nie są zagrożone popadnięciem
w niedostatek, wina jednej ze stron nie jest oczywista, a pomimo tego małżonkowie usilnie walczą
o orzeczenie o winie drugiego z współmałżonków, jedynie z pobudek ambicjonalnych
i emocjonalnych.
W przypadku pani Katarzyny i jej męża Grzegorza, ciężko osądzać, czy jedynie pan Grzegorz jest
winien rozpadu małżeństwa. Nie bez znaczenia jest fakt, iż małżonkowie nie podjęli próby
ratowania małżeństwa. Według relacji pani Katarzyny, pan Grzegorz nie stosował przemocy, jak
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również nie dopuszczał się zdrad, warto wiec spróbować ratować takie małżeństwo, gdyż do
większości związków po latach wkrada się rutyna i przyzwyczajenie. Z relacji i danych
przedstawionych przez panią Katarzynę, nie sposób jednoznacznie stwierdzić, iż to pan Grzegorza
jest jedynie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego.
Istnieją oczywiście przypadki, gdzie orzeczenie o winie z uwagi na np. przemoc jednego
z małżonków jest oczywiste i nie podlega żadnej dyskusji.
Każdy przypadek rozpadu małżeństwa jest indywidualny i nie sposób wskazać jednego słusznego
sposobu działania, nie mniej jednak w przeważającej mierze przypadków warto podjąć próbę
ratowania małżeństwa, w szczególności, jeśli nie miała miejsca przemoc. Nie będzie przesadą
stwierdzenie, iż w sprawach rozwodowych przegrane są obie strony, a najbardziej poszkodowane są
dzieci, w szczególności małoletnie. Warto pamiętać również, iż z jakiegoś powodu pokochaliśmy
„swoją druga połówkę” i wzięliśmy z nią ślub. Zachęcamy więc, wszystkie osoby rozważające
rozwiedzenie się, do próby poprawy relacji w małżeństwie, rozwód zaś pozostawiając, jako
instytucję naprawdę ostateczną. Wnosząc o rozwód nie rzadko, sami musimy się przyznać,
chociażby przed samym sobą, iż na polu małżeństwa ponieśliśmy porażkę.
Zanim zdecydujemy się na rozwód pamiętajmy o:
– ponownym zastanowieniu się, czy rozwód jest najlepszym rozwiązaniem;
– podjęciu próby naprawy relacji, w tym rozważenie podjęcia terapii małżeńskiej.
Jeśli jednak już zdecydowaliśmy się na rozwód pamiętajmy o:
– rozważeniu czy chcemy wnosić rozwód z orzekaniem o winie czy bez i czy orzeczenie o winie
jest obiektywnie zasadne;
– wniesieniu pozwu rozwodowego do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego
wspólnego miejsca zamieszkania stron;
– wskazania w pozwie czy wnosimy o orzekanie przez sąd o winie jednej ze stron, obu stron, czy
bez orzekania o winie;
– uiszczeniu opłaty sądowej od pozwu o rozwód w wysokości 600 zł i dołączeniu potwierdzenia
jej uiszczenia do pozwu;
– dołączeniu do pozwu oryginału odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Podstawa prawna:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
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Wstrzymanie egzekucji komorniczej i odzyskanie pieniędzy.
Jak tego dokonać?
Pani Jadwiga od 55 lat mieszka pod stałym adresem
w mieszkaniu, w którym jest zameldowana. W 2007 r.
pani Jadwiga jechała pociągiem podmiejskim z ważnym
biletem. Nastąpiła awaria pociągu i pasażerowie zostali
poproszeni o przejście do nowo podstawionego składu na
innym peronie. Głos w komunikacie zapewniał, że bilety
zachowują ważność. Prawda okazała się inna. Kontroler
spisał panią Jadwigę i wystawił mandat. W 2019 r. pani
Jadwiga dowiedziała się z banku, który prowadzi jej
rachunek, że komornik zajął jej konto bankowe. Pani
Jadwiga natychmiast skontaktowała się z komornikiem,
od którego uzyskała tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Sądowy nakaz zapłaty opiewał na
123,30 zł, komornik naliczył odsetki oraz koszty egzekucji i finalnie pobrał z konta bankowego pani
Jadwigi kwotę 1.227,46 zł. Pani Jadwiga, z pomocą doradcy obywatelskiego złożyła do sądu
wniosek o przywrócenie terminu z jednoczesnym złożeniem sprzeciwu od nakazu zapłaty
argumentując swój sprzeciw przedawnieniem roszczenia (art. 77 Ustawy Prawo przewozowe –
roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem roku). Sąd przywrócił pani Jadwidze termin,
uwzględnił jej sprzeciw i wydał postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności. Pani Jadwiga
pyta, w jaki sposób może odzyskać zabrane z jej rachunku bankowego pieniądze.
Część I – nieskuteczne doręczenie korespondencji sądowej.
Jeżeli korespondencja wysyłana była na nieprawidłowy albo nieaktualny adres jest to dobra
wiadomość, gdyż wówczas istnieje bardzo duża szansa na wstrzymanie egzekucji komorniczej
pomimo, że orzeczenie sądu jest już prawomocne. Jak można to zrobić? Wystarczy wykazać, iż nie
zamieszkiwało się pod adresem podanym w pozwie, na który bezskutecznie starano się doręczać
przesyłki sądowe. Sąd w takiej sytuacji doręczy na prawidłowy adres wydane orzeczenie sądowe
(zazwyczaj nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny) i uchyli klauzulę wykonalności. To stanowi
podstawę do umorzenia egzekucji i obciążenia wszystkimi wynikłymi z niej kosztami wierzyciela.
Pani Jadwiga uzyskała postanowienie sądu o uchyleniu klauzuli wykonalności, a komornik sądowy
utracił tytuł wykonawczy dla prowadzenia egzekucji.
Obowiązująca od 7 listopada 2019 roku nowelizacja postępowania cywilnego wprowadza wiele
rewolucyjnych zmian – jedna z nich znosi fikcję doręczeń. Gdy pozwany po dwukrotnym awizo nie
odbierze listu z sądu, jego doręczeniem zajmie się komornik. Będzie mógł wręczyć pismo, nawet
gdy jego odbiorca przebywa pod innym adresem, niż wskazany w pozwie. Przed wprowadzeniem
zmian, już po 14 dniach, po dwukrotnej próbie doręczenia pozwu na wskazany przez powoda adres
sądy, co do zasady, uznawały pismo za doręczone. I nie miało znaczenia, że pozwany już dawno
pod tym adresem nie mieszkał lub wyjechał na urlop. W efekcie tracił on prawo np. do zaskarżenia
niekorzystnego wyroku. Cierpiały osoby, które dopiero od komornika dowiadywały się, że muszą
coś komuś oddać.
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Nowa procedura doręczeń w praktyce.
Sąd, tak jak dotychczas, najpierw wyśle pismo drogą pocztową. Jeżeli po 14 dniach pozwany, mimo
podwójnego awiza, nie odbierze go, sąd już nie uzna go za doręczone. Zgodnie z art. 1391 k.p.c. –
prześle powodowi odpis pisma i zobowiąże go do doręczenia pozwanemu za pośrednictwem
komornika. W ciągu dwóch miesięcy powód będzie musiał przedstawić potwierdzenie doręczenia
albo zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego lub dowód, że przebywa on pod adresem
wskazanym w pozwie. Z kolei komornik, zgodnie z art. 3 ustawy o komornikach, osobiście doręcza
bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za
potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie
zamieszkuje. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 4 pkt. 1, na zlecenie powoda podejmuje czynności
zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania. Nie odbywa się to jednak bezkosztowo.
Z jakimi kosztami należy się liczyć składając do komornika wniosek o doręczenie?
Kwestię tę regulują przepisy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o kosztach komorniczych. Opłata stała
od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism wynosi 60,00 zł.
Opłatę tę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od
liczby adresatów pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia.
Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego miejsca
zamieszkania adresata wynosi 40,00 zł. Ponadto w granicach miejscowości będącej siedzibą
kancelarii komornika, w przypadku gdy odległość między kancelarią komornika a miejscem
czynności przekracza 10 km, komornikowi przysługuje zryczałtowany koszt dojazdu w wysokości
20 zł. Trzeba się również liczyć z koniecznością zwrotu komornikowi kosztów korespondencji
poniesionych w toku postępowania.
Należy podkreślić, że wnioskodawca reprezentowany przez pełnomocnika nie może domagać się
przyznania kosztów zastępstwa procesowego. Są one bowiem przyznawane jedynie w
postępowaniu egzekucyjnym, doręczenie pism za pośrednictwem komornika stanowi zaś czynność
nieegzekucyjną. Wniosek taki powinien zatem zostać oddalony.
Najważniejsze jednak, że po otrzymaniu na prawidłowy adres nakazu zapłaty albo wyroku
zaocznego można wnieść sprzeciw. W takim środku odwoławczym można zakwestionować
istnienie długu. Pani Jadwiga skutecznie podniosła zarzut przedawnienia roszczenia.
Część II – Umorzenie (wstrzymanie) egzekucji i odzyskanie nienależnie pobranych pieniędzy.
Najprościej mówiąc, umorzenie egzekucji jest procedurą, która kończy działania komornika.
Umorzenie egzekucji może nastąpić w kilku sytuacjach, lecz w przypadku pani Jadwigi nastąpiło
ono z mocy prawa. Oznacza to, że postępowanie nie może być prowadzone ze względu na
przeszkody prawne do kontynuowania postępowania. Taką przeszkodą jest właśnie sytuacja,
w której sąd prawomocnym orzeczeniem pozbawi tytuł wykonawczy wykonalności.
Pani Jadwiga zrobiła wszystko, jak należy, dlatego w jej przypadku wstrzymanie egzekucji
komorniczej stało się faktem.
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Dodatkowo można wnioskować o zwrot wszystkich wpłaconych w toku egzekucji środków
pieniężnych. Zwrotu w takiej sytuacji dokonuje wierzyciel, na wniosek którego toczona była
bezzasadna egzekucja.
Co zrobić jeżeli egzekucja została już w całości wykonana? Czy istnieje możliwość, aby cofnąć
wykonaną już egzekucję komorniczą?
Wszystko zależy od etapu postępowania, na którym udało się pozbawić nakaz zapłaty klauzuli
wykonalności, a dalej wygrać sprawę z wierzycielem w sądzie. Jeśli komornik zatrzymał pobrane
od dłużnika kwoty na rachunku depozytowym, konieczne będzie złożenie przez dłużnika wniosku
do komornika o zwrot wyegzekwowanych pieniędzy.
Jeśli natomiast sprawa została wznowiona w sądzie na etapie, gdy komornik zdążył już
wyegzekwować całość roszczeń pieniężnych wierzyciela, a także dokonał przelewu środków na
rachunek wierzyciela i wydał postanowienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego,
ewentualny wniosek o zwrot wyegzekwowanych kwot winien zostać złożony do wierzyciela,
któremu te kwoty zostały przelane przez komornika.
W takim przypadku należy skierować do niego wezwanie do zwrotu niesłusznie pobranych
pieniędzy. Podstawą roszczenia o zwrot niesłusznie wyegzekwowanych pieniędzy jest art. 410 § 2
Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był
w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli
podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli
czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu
świadczenia. Jeśli wierzyciel będzie odmawiał zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, bądź też
nie zwróci dłużnikowi pieniędzy we wskazanym w wezwaniu terminie, konieczne będzie
wniesienie powództwa do sądu o zwrot nienależnie pobranej kwoty.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt: I ACa
16/11, LEX nr 898636, roszczenie o zwrot świadczenia nienależnego na skutek odpadnięcia
podstawy prawnej po jego wykonaniu, staje się wymagalne z dniem odpadnięcia podstawy prawnej.
Tym dniem jest dzień prawomocnego rozstrzygnięcia odnośnie tego świadczenia.
Podstawa prawna:
Kodeks cywilny.
Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa o kosztach komorniczych z dnia 4 lipca 2019 r.
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Egzekucja zaległych alimentów z emerytury.
Pan Roman mieszka samotnie w wynajmowanym pokoju.
Niedawno skończył 65 lat. Ostatnio miał problemy
ze znalezieniem stałej posady i utrzymywał się tylko
z prac dorywczych, dlatego z radością przyjął
korespondencję z ZUS z decyzją o przyznaniu mu
emerytury. Jakże wielkie było jego zdziwienie
i rozczarowanie, gdy w dniu wypłaty pierwszego
świadczenia dowiedział się w banku, że komornik zajął
mu wszystkie środki na koncie z tytułu zaległości
alimentacyjnych wobec Funduszu Alimentacyjnego,
który wypłacał za pana Romana alimenty zasądzone na jego dzieci (obecnie dzieci pana Romana są
już dorosłe i samodzielne, mają swoje własne rodziny). Pan Roman był przekonany, że zaszła jakaś
fatalna pomyłka i przyszedł po pomoc do doradcy obywatelskiego.
Niestety nie doszło do żadnej pomyłki. Zadłużenie alimentacyjne jest w przepisach traktowane
priorytetowo, więc konsekwencje dla dłużników alimentacyjnych są bardziej dotkliwe, niż ma to
miejsce w przypadku innych rodzajów zadłużeń.
Jeśli chodzi o Fundusz Alimentacyjny, to zobowiązania wobec tego organu nie ulegają
przedawnieniu. Egzekucja długu będzie więc prowadzona do skutku. Do przedawnienia roszczeń
z Funduszu Alimentacyjnego nie dojdzie.
Ile może zająć komornik z tytułu zaległości alimentacyjnych z emerytury pana Romana?
Zajmując świadczenie emerytalne komornik musi wziąć pod uwagę dwa limity - mianowicie
maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia (60% kwoty świadczenia brutto) oraz tzw. kwotę
wolną od potrąceń, czyli sumę, którą musi pozostawić z emerytury na zaspokojenie podstawowych
potrzeb życiowych (w 2021 r. – 555,19 zł). Kwota ta jest waloryzowana co roku od 1 marca na tych
samych zasadach, co emerytury oraz renty.
Dodatkowe roczne świadczenia dla emerytów i rencistów, czyli tzw. „trzynastka” i “czternastka”,
nie podlegają egzekucji komorniczej.
Dlaczego komornik zajął wszystkie środki na koncie pana Romana?
Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej
wysokości.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał należne panu Romanowi świadczenie (po zajęciu
odpowiednich kwot przez komornika) na konto bankowe, ale środki, które wpłynęły na konto
natychmiast zostały zajęte przez komornika w pełnej wysokości i pan Roman został bez środków
do życia.
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Czy z sytuacji pana Romana jest jakieś wyjście?
Tak - pan Roman może wystąpić do wierzyciela, czyli Funduszu Alimentacyjnego o umorzenie
zadłużenia, a jeśli wierzyciel nie zgodzi się na umorzenie, to o rozłożenie zadłużenia na raty.
Jeżeli wierzyciel wyrazi zgodę na rozłożenie zadłużenia na raty i wycofa wniosek egzekucyjny od
komornika, to pan Roman będzie otrzymywał emeryturę w pełnej wysokości (środki na jego koncie
również nie będą podlegały egzekucji) i będzie mógł spłacać raty w ustalonej z wierzycielem
wysokości.
Zgodnie z przepisami dłużnik może wystąpić do organu właściwego wierzyciela o odroczenie
spłaty, o rozłożenie na raty bądź o umorzenie zadłużenia. Wymienione sposoby powinny być
stosowane w kolejności podanej w przepisie. Z tego powodu dłużnik alimentacyjny powinien
wykorzystać przysługującą mu możliwość odroczenia terminu spłaty występującego zadłużenia lub
rozłożyć tę spłatę na raty, a dopiero w ostateczności występować o umorzenie występującej
należności.
Podstawa prawna:
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów
i rencistów.
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NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE W WARSZAWIE

W CZYM MOŻEMY POMÓC

Wspieramy osoby w różnych, trudnych sytuacjach życiowych, również
związanych z obecną sytuacją wynikającą z epidemii. Zachęcamy do
rozwiązywania razem z nami swoich życiowych problemów.
Udzielamy porad m.in. dotyczących:
sytuacji na rynku pracy
spraw finansowych, zadłużeń, upadłości konsumenckiej
spraw mieszkaniowych
rodzinnych
świadczeń/zasiłków
dziedziczenia, własności
oraz wszystkich innych spraw.
KONTAKT E-MAILOWY Z DORADCAMI

Białołęka - npongo4bialoleka@um.warszawa.pl
Bielany - npongo6bielany@um.warszawa.pl
Mokotów - npongo8mokotow@um.warszawa.pl
Ochota - npongo10ochota@um.warszawa.pl
Praga Północ - npongo14pragapn@um.warszawa.pl
Śródmieście - npongo17srodmiescie@um.warszawa.pl
Targówek - npongo20targowek@um.warszawa.pl
Wawer - npongo26wawer@um.warszawa.pl
Wola - npongo33wola@um.warszawa.pl

KONTAKT TELEFONICZNY

umów się za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu pod numerem 19 115
(wewnętrzny 8 - zgłoś się na poradę obywatelską)

Ponadto informacje i porady - Biuro Porad Obywatelskich
tel. 22 828-12-95; 22 350-72-51; 882-504-456
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa
tel: (22) 828-12-94; email: bpowarszawa@gmail.com;
bpo.warszawa.pl

