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PRAWNIK ODPOWIADA CZ.1 

Kradzież lub uszkodzenie samochodu na parkingu.  Kto odpowiada, jeżeli sprawca jest nieznany? 

Przyjmuje się, że poprzez pozostawienie samochodu na parkingu zostaje zawarta – najczęściej w sposób 

dorozumiany – bądź umowa przechowania bądź umowa najmu miejsca parkingowego, w zależności od tego                 

z jakiego rodzaju parkingiem mamy do czynienia. 

Jeżeli parking jest oznaczony jako strzeżony, dochodzi do zawarcia umowy przechowania (art. 835 i nast. k.c.), 

zatem właściciel parkingu ponosi odpowiedzialność w razie uszkodzenia lub utraty samochodu oddanego mu 

na przechowanie. Ewentualne inne postanowienia umowy lub regulaminu mogą zostać uznane za nieważne. 

Natomiast jeżeli parking nie jest strzeżony (np. strefa płatnego parkowania), dochodzi do zawarcia umowy 

najmu, a właściciel parkingu nie sprawuje pieczy nad pozostawionymi na takim parkingu samochodami. 

Jeżeli parking jest jedynie dozorowany, ale nie jest strzeżony albo też jeżeli nie jest oznaczony w żaden sposób – 

konieczne staje się dokonanie oceny z jaką umową mamy do czynienia, w oparciu o analizę charakteru 

infrastruktury parkingu. W razie postępowania sądowego ocena ta każdorazowo będzie dokonywana przez sąd. 

Elementy pozwalające ustalić, że właściciel parkingu ujawnił wolę przechowania samochodu mogą być 

następujące: ogrodzenie parkingu zabezpieczające przed kradzieżą, kolczatka, budka strażnika, monitoring, 

szlaban przy wjeździe, kontrola ruchu pojazdów wjeżdżających i opuszczających parking przez strażnika, 

wydanie kwitu (dokumentu) parkingowego zawierającego oznaczenie pojazdu lub miejsca postojowego, 

wysokość opłaty za parking, parking podziemny. 

Podsumowując, jeżeli pozostawiony na parkingu samochód zostanie uszkodzony lub nawet skradziony,                         

a sprawca nie zostanie wykryty, odpowiedzialność właściciela parkingu za uszkodzenie lub utratę samochodu 

powstaje jedynie w razie zawarcia umowy przechowania. Przy czym decydujące nie jest oznaczenie parkingu, 

lecz charakter infrastruktury parkingowej. Oświadczenie przechowawcy wyłączające jego odpowiedzialność 

może zostać uznane za sprzeczne z istotą tej umowy i nieważne. 

Pirat drogowy w obszarze zabudowanym 

W przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na 

obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę 

miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym, Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, co 

potwierdzone zostaje decyzją starosty o zatrzymaniu prawa jazdy. 

W pierwszej kolejności należy podkreślić różnicę pomiędzy zatrzymaniem prawa jazdy (dokumentu) a 

cofnięciem uprawnienia do kierowania pojazdami. 

Zatrzymanie prawa jazdy oznacza fizyczne odebranie dokumentu, a nie samego uprawnienia. Zatrzymanie na 

mocy decyzji starosty jest skuteczne, zgodnie z art. 102 ust. 1e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących 

pojazdami (dalej u.k.p.), od daty dokonania tej czynności przez Policję i obowiązuje przez okres trzech miesięcy. 

Warto przy tym zauważyć, że Policja zatrzymując dokument prawa jazdy wydaje kierującemu pojazdem 

pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy, które to uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin                  

od chwili zatrzymania („powrót do domu”, art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu 

drogowym, dalej jako „p.r.d.”). 

Co istotne, decyzji starosty nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 102 ust. 1c u.k.p.). Zgodnie                      

z k.p.a. rygor obowiązuje od dnia doręczenia decyzji, wygasa zaś z chwilą uchylenia rozstrzygnięcia opatrzonego 

rygorem. Zatem nawet wniesienie odwołania od decyzji starosty nie pozwala na „przeczekanie” 

trzymiesięcznego okresu, bowiem decyzja podlega wykonaniu, pomimo że nie posiada ona waloru 

ostateczności. 



Należy pamiętać, że chociaż zatrzymanie prawa jazdy nie pociąga za sobą cofnięcia uprawnień do kierowania 

pojazdem, kierowanie samochodem bez dokumentów jest ryzykowne, albowiem stawką nie jest tylko mandat 

karny, jak w przypadku jazdy bez zapomnianych dokumentów. Na mocy art. 102 ust. 1d u.k.p. kierowanie 

pojazdem pomimo wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy albo pomimo zatrzymania prawa jazdy na 

podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a p.r.d. (czynność Policji) skutkuje wydaniem przez starostę decyzji o 

przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy 

na okres 3 miesięcy nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy (art. 102 ust. 1d 

zdanie ostatnie). 

Natomiast kierowanie pojazdem w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 1 d u.k.p., stanowi 

obligatoryjną przesłankę cofnięcia uprawnień przez starostę. Zgodnie z niedawnym wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego, w sytuacjach wyjątkowych i nagłych (tzw. „stan wyższej konieczności”), kierowca, który 

naruszył przepisy prawa ruchu drogowego, na przykład przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h               

w obszarze zabudowanym, może uniknąć zatrzymania prawa jazdy. 

PRAWNIK ODPOWIADA CZ.2 

Gdy w rodzinie źle się dzieje – Niebieska Karta 

„Niebieska Karta” jest to dokument wypełniany w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie i służy 

dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą oraz 

jako dowód w sprawach sądowych. 

Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

Każda osoba, także niepełnoletnia, która jest ofiarą lub świadkiem przemocy domowej może zgłosić się do 

najbliższego posterunku Policji lub ośrodka pomocy społecznej, a nawet gabinetu lekarskiego czy też szkoły i 

szukać tam pomocy. 

W sytuacji podejrzenia występowania przemocy lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny, 

albo przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie, zostaje wszczęta procedura „Niebieskiej Karty”, a jej 

pierwszym etapem jest wypełnienie razem z ofiarą lub świadkiem specjalnego formularza, który następnie 

przekazany zostaje zespołowi interdyscyplinarnemu. 

Warto pamiętać, że wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty” i rozpoczęcie całej procedury nie jest zależne od 

zgody osoby zgłaszającej ani doznającej przemocy. 

Po wszczęciu procedury sprawę bada wyspecjalizowany zespół, który pomaga rozwiązać problem przemocy 

domowej. 

Co warto wiedzieć o pieczy zastępczej 

Piecza zastępcza jest to forma opieki nad dziećmi, które z rożnych przyczyn pozbawione zostały opieki i 

wychowania swoich rodziców biologicznych. 

Piecza zastępcza jest czym innym niż adopcja (zwana też przysposobieniem). Dziecko objęte pieczą zastępczą 

nie staje się w sensie prawnym dzieckiem rodziców zastępczych, a sama piecza zastępcza ma charakter 

tymczasowy i sprawowana jest do momentu, w którym dziecko będzie mogło wrócić do rodziny biologicznej lub 

osiągnie pełnoletność. 

Piecza zastępcza sprawowana jest w różnych formach: 

1. rodzinna 



– rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia 
rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), 

– rodzinny dom dziecka, 

2. instytucjonalna 

– placówka opiekuńczo-wychowawcza, 

– regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, 

– interwencyjny ośrodek preadopcyjny. 

 

Celem pieczy zastępczej jest przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, a także zaspokojenie jego potrzeb 

emocjonalnych i przekazanie mu wsparcia i miłości, której nie otrzymuje od rodziców biologicznych. 

Jednocześnie, piecza zastępcza, gdy jest to możliwe, powinna przygotowywać i ułatwiać dziecku powrót do 

rodziny biologicznej. 

Rodzinę zastępczą mogą utworzyć tylko małżonkowie lub osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim. 

Osoba, która ma zamiar pełnić funkcję rodziny zastępczej musi spełniać szereg wymagań, określonych w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności dawać 

rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, tj. świadczyć swoim dotychczasowym zachowaniem, że 

będzie dobrze pełnić tę funkcję. O ustanowieniu rodziny zastępczej decyduje sąd rodzinny. 

Warto zaznaczyć, że rodzice zastępczy mogą liczyć na pomoc w wychowaniu dzieci, którymi się zajmują. Jest to 

także pomoc finansowa, która częściowo pokrywać ma koszty utrzymania dzieci. 

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 3 

Kupno działki z rozpoczętą budowa domu  

Kupiliśmy z mężem działkę, na której rozpoczęto budowę domu. Poprzedni właściciel wydał nam wszystkie 

dokumenty związane z nieruchomością, w tym projekt budynku wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.     

Czy możemy kontynuować budowę domu? 

Niestety jeszcze nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sam fakt zakupu nieruchomości nie powoduje 

automatycznego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę. W opisanej 

sytuacji należy wystąpić do właściwego organu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. W przeciwnym 

razie wszelkie prowadzone przez Państwa prace będą stanowiły samowolę budowlaną. Warunkiem bowiem 

zgodnego z prawem prowadzenia robót budowlanych jest posiadanie pozwolenia na budowę przez właściciela 

lub inwestora. W przypadku nabycia nieruchomości z rozpoczętą inwestycją dla celów kontynuowania                          

tej inwestycji koniecznym staje się zatem przeniesienie pozwolenia na rzecz nabywcy nieruchomości. 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo budowlane organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest 

obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz 

innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie                            

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Powyższy przepis odnosi się jedynie do decyzji ostatecznych (gdyż tylko takie decyzje tworzą prawa nabyte dla 

strony postępowania) i może mieć zastosowanie w okresie od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę do zakończenia prac budowlanych. Zatem prawne znaczenie ma już sam fakt uzyskania pozwolenia na 

budowę, nie jest bowiem prawnie istotne czy strona faktycznie przystąpiła już do prac budowlanych czy też nie. 

Należy zwrócić uwagę, iż postępowanie dotyczące przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę nie może 

służyć do ponownej oceny projektu budowlanego czy wzruszenia pozwolenia. Z racji swego celu, a więc jedynie 

zmiany podmiotowej decyzji, postępowanie to charakteryzuje się ograniczonym kręgiem uczestniczących w nim 



podmiotów – stronami są jedynie dotychczasowy adresat decyzji oraz podmiot ubiegający się o jej 

przeniesienie. 

Charakterystyczną cechą opisywanego postępowania jest także to, iż organ jest związany wnioskiem – 

przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę nie zależy od uznania organu. Jest on w tym przypadku 

zobligowany przenieść przedmiotową decyzję zawsze gdy osoba uprawniona z decyzji będącej przedmiotem 

przeniesienia wyrazi wolę przeniesienia uprawnień wynikających z tej decyzji na inny podmiot, a ten przyjmuje 

wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Co bardzo istotne, przy przenoszeniu decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest wymagane, aby podmiot, na 

którego rzecz następuje przeniesienie był adresatem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, nawet wówczas, gdyby taka była wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, iż obowiązek ten został spełniony przy wydawaniu 

decyzji o pozwoleniu na budowę (wyr. NSA z 02.02.2007 r., II OSK 281/06, Legalis). 

Analogiczne rozwiązanie prawne ustawodawca przewidział dla decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót 

budowlanych oraz dla praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ administracji 

architektoniczno – budowlanej nie wniósł sprzeciwu. Jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, iż w świetle 

obowiązujących przepisów, zaakceptowane przez organ zgłoszenie jest zrównane co do skutków prawnych                   

z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. 

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 4 

 

W jakich przypadkach mogę złożyć skargę do Trybunału w Starsburgu? 

Na wstępie wskazać należy, iż Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu to międzynarodowy sąd, 

którego fundament funkcjonowania stanowi Europejska Konwencja Praw Człowieka, ratyfikowana przez 

większość państw europejskich, w tym Polskę. Trybunał ten zajmuje się rozpatrywaniem indywidualnych skarg 

obywateli na naruszenie praw człowieka wymienionych szczegółowo w tejże Konwencji, których to dopuściły 

się władze publiczne danego kraju (dla przykładu: sądy, organy administracyjne). Trybunał nie zajmuje się przy 

tym skargami przeciwko osobom prywatnym czy organizacjom oraz instytucjom (za wyjątkiem przypadków, gdy 

te wykonują zadania zlecone im przez administrację państwową). 

Przed rozważeniem wniesienia skargi do Trybunału, należy zastanowić się, które z naszych podstawowych praw 

wymienionych w Konwencji (jak np. prawo do życia, prawo do rzetelnego procesu sądowego czy wolność 

słowa) lub też jej protokołach dodatkowych (jak np. ochrona własności prywatnej, prawo swobodnego 

poruszania się, zakaz ponownego sądzenia lub karania czy równość małżonków w sferze cywilnoprawnej) 

zostało naruszone danym wyrokiem czy też decyzją (czasem może to być przypadek braku ich wydania). 

Skarżący nie może przy tym pominąć krajowych środków prawnych, co więcej – musi on wykorzystać wszystkie 

przysługujące mu w danym przypadku możliwości odwoławcze, w tym skargę kasacyjną – jeśli ta jest 

dopuszczalna. Pamiętajmy przy tym, że zarzuty stawiane kolejno do organów krajowych muszą być analogiczne 

do tych, jakie znajdą się następnie w skardze do Trybunału, w przeciwnym razie skutkować to będzie jej 

odrzuceniem. 

Co niezwykle istotne, skargę wnieść można do Trybunału w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej, 

prawomocnej decyzji w danej sprawie, przekroczenie tego terminu również skutkować będzie jej odrzuceniem. 

Skargę można wnieść w języku polskim, jednak – w przypadku stwierdzenia jej dopuszczalności – dalsze 

postępowanie przed Trybunałem prowadzone będzie – zgodnie z wyborem skarżącego – w języku angielskim 

lub francuskim. 

Skarżący żądać może zaprzestania naruszania jego praw, przywrócenia stanu zgodnego z prawem i/lub 

zadośćuczynienia za stwierdzone naruszenie. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrrgm2tenbzgqyds


PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 5 

 

Kiedy można zwrócić kupiony towar? 

Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U Dz.U. 2014 poz. 827) uregulowała m.in. obowiązki 

przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na 

odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowę kupna i sprzedaży możemy zawrzeć w sposób tradycyjny tj.  np. 

w sklepie, hipermarkecie. A także poza lokalem przedsiębiorstwa w mieszkaniu, hotelu, na wycieczce, 

„zwabienie z ulicy” oraz na odległość tj. w sklepie internetowym, poprzez  rejestrację w portalu internetowym. 

Odstąpienie od umowy po zakupie towaru jest uzależnione od formy w jakiej dokonano zakupu. Jeśli był                     

to sposób tradycyjny, wówczas możliwość zwrotu towaru jest związana z regulaminem obowiązującym u 

danego przedsiębiorcy, który np. dopuszcza możliwość oddania do 30 dni, wymiany towaru na inny czy 

uwzględnia możliwość zwrotu w formie karty podarunkowej. 

Jeśli zakup towaru ma miejsce poza lokalem przedsiębiorcy lub w formie zakupu na odległość istnieje 

możliwość zwrotu towaru w terminie 14 dni – bez podania przyczyny. Powyższy termin liczymy od dnia 

następnego po otrzymaniu towaru . Jeśli  upływa on w sobotę/niedzielę/święto ustawowo wolne od pracy – 

liczy się kolejny dzień roboczy.  Można odstąpić od umowy przed odebraniem towaru jak również po jego 

otrzymaniu. Aby odstąpienie było skuteczne należy wysłać oświadczenie oraz otrzymany towar. W wyniku 

odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.  Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie – nie później niż 

w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia na dokonanie płatności. Przedsiębiorca  zwraca koszty związane 

z wartością towaru oraz najtańszą formą przesyłki (jeśli taka forma przesyłki była wybrana). 

Zgoła inaczej mamy do czynienia z sytuacją tzw. rękojmi czyli trybu dochodzenia odpowiedzialności                            

od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru oraz gwarancją jaką 

otrzymujemy za zakupiony towar. 

Przez wadę fizyczną określamy sytuację gdy: nie ma on właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć; 

nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę; produkt nie nadaje 

się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę; czy też produkt  została wydana kupującemu                      

w stanie niezupełnym. 

Z kolei wadą prawną mamy do czynienia gdy jest ona własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży; jest 

obciążony prawem osoby trzeciej, czy też cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim                 

w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

Odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy towar trwa 2 lata od jego wydania. Rozpoczęcie okresu 

odpowiedzialności biegnie od momentu wydania towaru. 

W wyniku reklamacji towaru można żądać jego wymiany na inny lub dokonać naprawy, a także obniżyć cenę 

oraz odstąpić od umowy (jeśli wada jest istotna). Przedsiębiorca może nie uwzględnić tych rządań w zamian 

proponując naprawę lub wymianę pod warunkiem, że nie jest to nadmiernie uciążliwe dla konsumenta. 

Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany rzeczy / usunięcia wady w rozsądnym terminie. Jeśli przedsiębiorca 

nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni oznacza iż ją przyjął. 

Odmienną formą dochodzenia roszczeń reklamacyjnych może być zastosowanie gwarancji jest to dobrowolne 

rozwiązanie gwaranta, które może być określone w oświadczeniu gwarancyjnym (dokumencie, reklamie). 

Umowa gwarancyjna może zawierać: informację o czasie gwarancji, określenie zasięgu terytorialnego 

gwarancji, wskazanie uprawnień w przypadku wykrycia wady.                                                                                      



W przypadku trudności z porozumieniem się ze sprzedawcą można szukać pomocy u: Miejskiego/Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów, w  Federacji Konsumentów,  Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich,                                         

a także  Wojewódzkim Inspektoracie  Inspekcji Handlowej. 

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 6 

 

Ekwiwalent za urlop po zmarłym mężu  

 

Mój mąż zmarł w pracy na zawał. W chwili śmierci miał bardzo dużo zaległego urlopu z ubiegłego roku oraz 

niewykorzystany ani jeden dzień z urlopu przysługującego w bieżącym roku. Czy rodzinie przysługuje 

ekwiwalent za niewykorzystany urlop zmarłego pracownika? 

Z dniem ustania stosunku pracy strony mają obowiązek wzajemnych rozliczeń. Tak więc pracownik powinien 

rozliczyć się z pobranych zaliczek, powierzonego sprzętu itp. natomiast po stronie pracodawcy ciąży obowiązek 

wypłaty wynagrodzenia i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Kiedy stosunek pracy ustaje w związku ze śmiercią pracownika, osobami uprawnionymi do świadczeń 

majątkowych wynikających ze stosunku pracy zmarłego pracownika, są małżonek oraz inne osoby spełniające 

warunki do uzyskania renty rodzinnej, zgodnie z przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Osoby te są uprawnione w częściach równych. Gdyby takich osób nie było, wówczas prawo do 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wchodzi w skład spadku po zmarłym pracowniku. Prawo małżonka do 

ekwiwalentu nie wynika z faktu, ze jest on uprawniony do renty rodzinnej, ale z samego faktu pozostawania w 

związku małżeńskim. Tak Natomiast prawo innych członków rodziny zmarłego uzależnione jest od uprawnienia 

do renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tak wiec gdyby pozostali członkowie rodziny, np. 

dorosłe dzieci, nie mieli prawa do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, wówczas nie będą również posiadać 

prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Natomiast małżonek zmarłego pracownika posiada prawo do 

ekwiwalentu nawet jeżeli nie będzie otrzymywał renty rodzinnej po swoim zmarłym małżonku. 

O prawie do renty rodzinnej decydują wprawdzie organy rentowe (ZUS), lecz pracodawcy nie powinni 

odmawiać uprawnień osobom niemającym jeszcze stosownych decyzji organów rentowych, ponieważ bez 

większych trudności, znając sytuację rodzinną swojego zmarłego pracownika, mogą samodzielnie ustalić, na 

podstawie przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, komu to prawo przysługuje. 

Przy ekwiwalencie należy stosować przepisy o urlopie proporcjonalnym, w myśl których pracownikowi, którego 

stosunek pracy ustał w ciągu roku, przysługuje u dotychczasowego pracodawcy urlop w wymiarze 

proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba                     

że przed ustaniem stosunku pracy pracownik wykorzystał już urlop w przysługującym lub wyższym wymiarze.                 

A zatem rodzinie pracownika zmarłego w ciągu roku należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu, 

których liczbę trzeba określić proporcjonalnie do daty śmierci pracownika oraz do jego stażu pracy, który ma 

również wpływ na wymiar urlopu. 

 

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 7 

 

Petycja do Parlamentu Europejskieg, Czy obywatel Polski może uzyskać pomoc Parlamentu Europejskiego?  

Tak! Każdy obywatel Polski może złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego. Jest to jedno z podstawowych 

praw przyznanych przez Unię Europejską swoim obywatelom, obok między innymi prawa do swobodnego 

przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich Unii czy udziału w wyborach do 

Parlamentu. 

Kto może złożyć petycję?  



Każdy obywatel może złożyć petycję indywidualnie. Następnie petycja może zostać podpisana przez inne osoby, 

które w ten sposób wyrażają swoje poparcie dla niej. 

Czego może dotyczyć petycja? 

Petycja może dotyczyć każdej sprawy, która objęta jest zakresem działalności Unii, takie jak: 

obywatelstwo, swobody rynku wewnętrznego, zatrudnienie, ochrona konsumentów, ochrona środowiska, 

działalność wymiaru sprawiedliwości, prawa osób niepełnosprawnych, prawa dzieci, prawo do nauki. 

Ponadto, petycja powinna dotyczyć bezpośrednio osoby, która ją złożyła. 

Jak złożyć petycję? 

Aby złożyć petycje, najlepiej skorzystać ze strony internetowej: 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/registration/register 

Petycję można także złożyć listownie, wystarczy podać imię, nazwisko, obywatelstwo i miejsce zamieszkania, 

oraz przedmiot petycji. 

Co może zrobić Parlament Europejski? 

Parlament może podjąć wszelkie działania, w zakresie swoich kompetencji, które uzna za właściwe dla 

pomyślnego rozwiązania danej sprawy lub udzielenia składającemu petycję właściwej odpowiedzi i ochrony 

jego praw. 

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 8  

Czy osoba niepełnoletnia może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym? 

Zgodnie z art. 32 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strona może działać w postępowaniu 

administracyjnym przez pełnomocnika, za wyjątkiem sytuacji, w ktróych czynność wymaga jej osobistego 

działania. Pełnomocnikiem natomiast strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 

prawnych (art. 33 § 1 Kpa). Przepis ten nie odwołuje się wprawdzie wprost do prawa cywilnego w zakresie 

oceny zdolności do czynności prawnych pełnomocnika (jak np. w art. 30 § 1 w odniesieniu do stron 

postępowania), nie można jednak uznać, że jest to jakaś inna zdolność do czynności prawnej, a wobec tego 

trzeba ją oceniać na podstawie przepisów prawa cywilnego. Przypomnijmy zatem, iż osobą pełnoletnią jest 

osoba, która ukończyła 18 lat oraz osoba małoletnia, która zawarła związek małżeński (art. 10 Kc), a wraz                      

z pełnoletnością nabywana jest pełna zdolność do czynności prawnych (art. 11 Kc). O ograniczonej zdolności              

do czynności prawnych możemy zaś mówić w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły lat 13 oraz osób 

ubezwłasnowolnionych częściowo. 

Przenosząc powyższe uregulowania na grunt tytułowego zapytania, stwierdzić należy, że brak jest podstaw                 

do odmówienia prawa wykonywania w postępowaniu administracyjnym czynności pełnomocnika przez osobę 

niepełnoletnią, która ukończyła lat 13. 

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 9  

Czy obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wygasa w skutek rozwodu? 

 Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, 

małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz wspólnego działania 

na rzecz dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Obowiązki te powstają z chwilą zawarcia małżeństwa. 

Rozwinięcie powyższych obowiązków znajduje się w art. 27 k.r.o., który stanowi, że oboje małżonkowie 

zobowiązani są, każdy według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do 

zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/registration/register
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrthaztcltqmfyc4mzzgezdcmbwg4
http://blog.parkiet.com/szulikowski/2012/01/25/czy-obowiazek-malzonkow-przyczyniania-sie-do-zaspokajania-potrzeb-rodziny-wygasa-na-skutek-orzeczenia-rozwodu/


polegać także (w całości lub w części) na osobistych staraniach o wychowanie dzieci  i na pracy we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Obowiązek wzajemnej pomocy i współdziałania, wynikający z art. 27 k.r.o., powstaje 

z chwilą zawarcia małżeństwa i trwa do jego ustania (rozwiązania albo unieważnienia). 

Kwestią istotną jest odróżnienie obowiązku małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, 

wynikającego z art. 27 k.r.o. od obowiązku alimentacyjnego, określonego w art. 60 k.r.o., ten ostatni bowiem 

dotyczy bowiem byłych małżonków oraz potrzeb uprawnionego i zależy od winy oraz istnienia niedostatku. 

Obowiązek natomiast przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodzin nie zależy od zaistnienia powyższych 

przesłanek, dotyczy rodziny (a nie uprawnionego) i ma zastosowanie do obojga małżonków. 

I tak orzeczony przy okazji rozwodu obowiązek alimentacyjny nie może być rozumiany jako kontynuacja 

obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny. Podstawą powstania obowiązku małżonków przyczyniania się do 

zaspokajania potrzeb rodziny jest fakt zawarcia małżeństwa, podstawą zaś powstania obowiązku 

alimentacyjnego jest ustanie małżeństwa. Dlatego też stwierdzić należy, że z chwilą uprawomocnienia się 

wyroku orzekającego rozwód obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (określony w art. 27 

k.r.o.) wygasa.  

Jeśli jeden z małżonków, chce otrzymać po orzeczeniu rozwodu środki utrzymania, musi o nie wystąpić               

w oparciu o art. 60 k.r.o. 

 

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 10 

Wycinka drzew na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej – nowe przepisy 

W dniu 17 czerwca 2017 r weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zaostrzająca liberalne zasady 

dotyczące wycinki drzew, które obowiązywały od początku 2017 roku. 

Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią art. 83 f wskazanej wyżej ustawy w przypadku drzew lub krzewów, 

które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych (właściciel bądź wszyscy 

współwłaściciele są osobami fizycznymi) i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli 

obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma 

być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

Organem właściwym w sprawie jest odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta. 

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin, w celu ustalenia, odpowiednio: 

1. nazwy gatunku drzewa; 

2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

3. a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, 

4. b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. 

Z przeprowadzonych oględzin sporządza się protokół. 

W terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść 

sprzeciw. 



Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Co istotne, za dzień 

wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej, a nie dzień jej doręczenia stronie. 

Zatem przed dokonaniem wycinki należy upewnić się czy nie został nadany sprzeciw. 

Przed upływem wyżej wskazanego terminu organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia 

drzewa. 

Należy mieć na uwadze, że dokonane zgłoszenie uprawnia do wycinki drzewa w ograniczonym czasie –                       

w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa 

może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

Co istotne, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie                          

na budowę, która ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 

nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, 

nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty                        

za usunięcie drzewa. 

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 11 

Odpowiedzialność cywilna za psa w gospodarstwie rolnym 

Pies rolnika nie jest zwierzęciem gospodarskim 

Szkoda w skutek zdarzenia drogowego spowodowanego przez psa który naglę wtargnął na drogę, nie jest 

objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników Pies nie jest bowiem zwierzęciem gospodarskim. 

Z powodu nagłego wtargnięcia na drogę pasa z pobliskiego gospodarstwa, kierujący pojazdem samochodowym 

wykonał gwałtowny manewr i wjechał do przydrożnego rowu. W skutek zdarzenia nastąpiło uszkodzenie 

pojazdu, którego rozmiary na stałe wyłączyły pojazd z możliwości dalszej eksploatacji. Czy w sytuacji, kiedy jest 

bezspornym, że szkoda została spowodowana przez psa, którego właścicielem jest rolnik posiadający 

ubezpieczenie obowiązkowe OC rolników, możliwe jest zaspokojenie roszczenia powstałego w skutek tego 

zdarzenia z tej polisy OC? 

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia 

określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których 

odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. 

Z ubezpieczenia OC rolników odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym, są obowiązani do odszkodowania 

za szkodę – będącą jej następstwem śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utratę, zniszczenie lub 

uszkodzenie mienia. Dla zakresu ubezpieczenia OC rolników kluczowe jest więc sformułowanie „szkoda 

związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego”. 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego oznacza, że ubezpieczyciel                  

nie odpowiada za szkody związane z inną sferą aktywności życiowej osoby ubezpieczonej. Między innymi 

dotyczy to szkód związanych z prowadzeniem przez ubezpieczonego innej działalności gospodarczej niż 

działalność rolnicza, czy też ze sferą jego życia prywatnego. 

Zwierzę gospodarskie 

Kluczowa dla ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela jest więc okoliczność, czy pies rolnika, który 

spowodował zdarzenie drogowe, jest zwierzęciem gospodarskim. Definicja zwierzęcia gospodarskiego 

wskazana została w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17365896#art%282%29pkt%281%29


gospodarskich. Z przepisu tego wynika, że zwierzęta gospodarskie, to m.in. koń i osioł, bydło domowe i bawoły, 

jeleń szlachetny, daniel, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły miodne i zwierzęta futerkowe. Zwierzęta 

gospodarskie są to zatem zwierzęta chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej 

lub siły pociągowej. Wykorzystywane są również jako materiał reprodukcyjny. 

Pies jako zwierzę domowe 

Zgodnie z doktryną i ustalonym orzecznictwem, nie budzi wątpliwości, że pies nie jest zwierzęciem 

gospodarskim. Zwierzęta domowe to zwierzęta trzymane przez człowieka w domu dla osobistej przyjemności 

lub dla towarzystwa, w odróżnieniu od zwierząt chowanych lub hodowanych z innych powodów (zwierzęta 

hodowlane, gospodarskie i użytkowe). 

Pies rolnika posiadającego obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników, związany był z jego gospodarstwem 

rolnym jedynie w tym znaczeniu, że przebywał na posesji (siedlisku). Jego rola i usytuowanie nie były inne niż              

w przypadku takiego samego zwierzęcia trzymanego przez właściciela działki zabudowanej domem 

mieszkalnym w mieście. Nie pełnił roli psa pasterskiego, nie stanowił też składnika hodowli psów. 

Pies pilnujący obejścia nie jest w rozumieniu przepisów zwierzęciem gospodarskim, tylko zwierzęciem 

domowym, wykorzystywanym użytkowo ze względu na jego cechy. Wobec powyższego brak jest podstaw do 

przyjęcia istnienia po stronie ubezpieczyciela odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez psa znajdującego 

się w gospodarstwie rolnym. 

W związku z powyższym szkoda wyrządzona przez psa może być uznana jedynie za nieszczęśliwy wypadek – 

nie pozostający w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Tym samym nie jest objęta 

ubezpieczeniem OC rolników i ubezpieczyciel (Towarzystwo ubezpieczeniowe) nie ponosi za nią 

odpowiedzialności. 

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 12 

Czym jest mediacja? 

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy 

równymi stronami, wyjaśnienia spornych kwestii i nawiązania porozumienia. Mediacja prowadzona jest przez 

bezstronnego i neutralnego mediatora. Postępowanie mediacyjne jest poufne. Dzięki zawarciu ugody można 

przyspieszyć postępowanie oraz zaoszczędzić koszty. Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem 

zawarcia ugody. 

Mediacja jest dobrowolna. Prowadzi się ją na podstawie umowy o mediację ze stronami albo postanowienia 

sądu kierującego strony do mediacji. 

Strony przy wyborze mediatora mogą skorzystać z listy mediatorów stałych prowadzonej przez Prezesów 

Sądów Okręgowych lub list mediatorów prowadzonych przez organizacje społeczne.   

Istnieje kilka rodzajów mediacji, a rozróżnienia dokonuje się według gałęzi prawa, jakiej mediacja dotyczy oraz 

podmiotów, które uczestniczą w sporze. Najczęściej wymienia się mediację cywilną, karną, rodzinną, 

gospodarczą i w sprawach nieletnich. Każda z tych kategorii mediacji posiada swoje wyraźne odrębności. 

Mediacje cywilne najczęściej dotyczą spraw: 

 o zapłatę 

 z zakresu spraw rodzinnych: podział majątku wspólnego i dorobkowego między małżonkami, sprawy 

z zakresu prawa spadkowego: o zachowek, dział spadku, 

 o naruszenie praw autorskich, roszczeń wynikających z prawa prasowego, znaki towarowe, 

 o naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności nieruchomości, sporów sąsiedzkich 



Mediacje rodzinne najczęściej dotyczą spraw 

 o alimenty, 

 o ustalenie władzy rodzicielskiej, 

 o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem, 

 o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, 

 związanych z rozwodem/separacją  

Mediacje w sprawach karnych 

Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym – prokurator, może skierować sprawę do postępowania 

mediacyjnego (art. 23a k.p.k.). Jest to jednak możliwe tylko na wniosek pokrzywdzonego lub za zgodą zarówno 

pokrzywdzonego i sprawcy. Zakres spraw, które mogą zostać poddane mediacji nie został ograniczony przez 

Kodeks postepowania karnego. 

Mediacje gospodarcze 

Podmiotami zaangażowanymi w konflikt są tutaj przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne lub prawne prowadzące 

działalność gospodarczą. Przedmiotem mediacji jest natomiast szeroki wachlarz tzw. „sporów biznesowych”               

z branży, np. budowlanej, energetycznej, związanych z przemysłem ciężkim, czy dotyczącym rynku 

nieruchomości. 

Mediacje w sprawach nieletnich 

W sprawach nieletnich sąd rodzinny w każdym stadium postępowania może – z inicjatywy lub za zgodą 

pokrzywdzonego – skierować sprawę do postępowania mediacyjnego, powierzając przeprowadzenie mediacji 

instytucji lub godnej zaufania osobie. Mediacja musi być dobrowolna, uczestnicy muszą wyrazić wolę udziału 

w niej w sposób w pełni świadomy, mogą tę zgodę cofnąć w każdym czasie. 

Uczestnikami postępowania mediacyjnego są: nieletni oraz jego rodzice lub opiekun nieletniego 

pokrzywdzonego (jeśli jest osobą małoletnią, to także jego rodzice lub opiekun). 

Mediacja może mieć miejsce tylko wówczas, gdy pokrzywdzonym jest osoba fizyczna i stosuje się ją jedynie 

w odniesieniu do czynów karalnych. 
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