Prowadzenie w roku 2016 na terenie powiatu bocheńskiego
dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana
Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa

SENIORZY PYTAJĄ
- PRAWNIK ODPOWIADA

W jaki sposób mogę przekazać swoją nieruchomość moim dzieciom ?

W kwestii rozdysponowania nieruchomością mamy do wyboru kilka opcji: pomijając możliwość np. sprzedaży, która przecież
nie jest wykluczona, warto zwrócić uwagę
na następując możliwości: 1) darowiznę,
2) dożywocie, 3) umowę z następcą (dotyczy tylko rolników), 4) testament.
Darowizna. W przypadku darowizny
nieruchomości niezbędne jest zawarcie
umowy w formie aktu notarialnego. Przez
umowę darowizny darczyńca zobowiązuje
się do bezpłatnego świadczenia na rzecz
obdarowanego kosztem swego majątku.
Umowa darowizny nieruchomości połączona jest często z ustanowieniem służebności mieszkania dla darczyńcy – służebność mieszkania (z reguły dożywotnia

i nieodpłatna) polega na prawie do korzystania z nieruchomości lub jakiejś jej części
(np. z pokoju, kuchni, łazienki i tych części
nieruchomości, które służą do wspólnego
użytku).
Dożywocie. Umowa dożywocia często jest
mylona ze służebnością mieszkania, trzeba
jednak pamiętać, że pomimo pewnych
podobieństw to nie jest to samo. Przez
umowę dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca
zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie; powinien on, w braku
odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako
domownika, dostarczać mu wyżywienia,
ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielę-

gnowanie w chorobie oraz sprawić mu
własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Innymi słowy,
przekazanie nieruchomości następuje bez
uiszczenia ceny, jednak w zamian za to
osoba, która otrzymuje nieruchomość jest
zobowiązana do dożywotniego utrzymywania zbywcy (tak wiec zakres obowiązków jest znacznie szerszy niż w przypadku
służebności mieszkania, która ma zapewniać jedynie „dach nad głową”). Również
do zawarcia umowy dożywocia niezbędny
jest akt notarialny.
Umowa z następcą. Umowa ta przewidziana jest przez ustawę o ubezpieczeniu
społecznym rolników. Przez umowę z następcą rolnik będący właścicielem (lub
współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego
zobowiązuje się przenieść na osobę młodszą od niego co najmniej o 15 lat (następcę) własność (udział we współwłasności)
i posiadanie tego gospodarstwa z chwilą
nabycia prawa do emerytury lub renty
inwalidzkiej, jeżeli następca do tego czasu
będzie pracować w tym gospodarstwie.
Ponadto umowa z następcą może zawierać inne postanowienia, w szczególności
dotyczące wzajemnych świadczeń stron
przed i po przeniesieniu przez rolnika własności gospodarstwa rolnego na następcę.
Do przeniesienia własności gospodarstwa
niezbędne jest też zawarcie kolejnej umowy - przenoszącej własność gospodarstwa
na następcę. Umowa z następcą, a także
umowa w celu wykonania umowy z następcą (przenosząca własność gospodarstwa rolnego na następcę), powinna być
zawarta w formie aktu notarialnego.

Testament. Nie jest umową, a jednostronna czynnością dokonywaną przez spadkodawcę. Istota testamentu polega na tym,
że w określonej formie dokonuje się za
życia rozrządzeń majątkowych, które będą
skuteczne dopiero po śmierci sporządzającego testament (spadkodawcy). Sporządzenie testamentu jest o tyle korzystne, że
do śmierci spadkodawca nadal pozostaje
właścicielem swojego majątku, np. domu.
Nie wyzbywa się więc majątku za życia.
Ponadto testament można w zasadzie w
każdej chwili odwołać lub zmienić (o ile
posiadamy pełną zdolność do czynności
prawnych)- tym samym przy testamencie
odpadają kłopotliwe i częstokroć dramatyczne kwestie związane z koniecznością
np. zwrotu darowizny dla dziecka czy wnuka, którzy okazali się niewdzięczni.
Uproszczony słowniczek:
Spadkodawca – osoba, która umiera, a
jej ogół praw i obowiązków majątkowych
przechodzi na spadkobiercę
Spadek – ogół praw i obowiązków majątkowych, przechodzących z chwilą śmierci
spadkodawcy na spadkobiercę
Spadkobierca - -osoba, która nabywa spadek po spadkodawcy.
Testament :
1) czynność prawna w wyniku której dochodzi do rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci; rozrządzenia testamentowe są skuteczne dopiero z chwilą śmierci
spadkodawcy
2) dokument, w którym zawarta jest treść

Czy osoba, która dokonała darowizny, może ją potem odwołać jeśli
Przykład: Jan Kowalski (spadkodawca) obdarowany postępuje wobec darumiera , a majątek po nim (spadek) naby- czyńcy niewłaściwie?
czynności prawnej rozrządzającej majątkiem na wypadek śmierci.

wa jego żona i dwóch synów(żona i synowie to spadkobiercy Jana Kowalskiego).

Co będzie wówczas, jeśli ktoś
umrze, a nie sporządzi testamentu ?
W takiej sytuacji dochodzi do dziedziczenia
ustawowego. Kodeks cywilny szczegółowo
określa porządek dziedziczenia ustawowego. Podobnie będzie np. w sytuacji, gdy
testament okaże się nieważny, albo gdy
żadna z osób powołanych do dziedziczenia
testamentowego nie będzie chciała lub nie
będzie mogła dziedziczyć.

Odwołanie darowizny w takiej sytuacji jest
możliwe, ale pod pewnymi warunkami.
Wg kodeksu cywilnego darczyńca może
odwołać darowiznę nawet już wykonaną,
jeżeli obdarowany dopuścił się względem
niego rażącej niewdzięczności. Darowizna
nie może być odwołana po upływie roku
od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności
obdarowanego. Darowizna nie może być
odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył.
Odwołania darowizny mogą dokonać także spadkobiercy darczyńcy, gdy darczyńca
w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie
pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem
była śmierć darczyńcy. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone
obdarowanemu na piśmie.

Co to znaczy „rażąca niewdzięczność”?
Kodeks cywilny nie definiuje tego
pojęcia. Z orzecznictwa sądowego
wynika, że przykładowo rażącą niewdzięcznością mogą być m. in. takie zachowania jak: pozostawianie
darczyńcy bez pomocy, obmawianie, ciężkie zniewagi, akty przemocy fizycznej, itp.

Chcę sporządzić testament własnoręczny. Czy muszę mieć do
tego świadków?
Sporządzenie testamentu własnoręcznego nie wymaga obecności świadków. Testament własnoręczny dla swej ważności
wymaga natomiast sporządzenia go w całości pismem ręcznym (Uwaga! Nie będzie
ważny testament własnoręczny napisany
np. na komputerze lub na maszynie !),
podpisania i w zasadzie zaopatrzenia datą.
Jednakże brak daty nie pociąga za sobą
nieważności testamentu własnoręcznego,
jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do
wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Czy osoba powołana do dziedziczenia
w testamencie musi wiedzieć o testamencie i jego treści ?
Nie ma takiego wymogu. Zdarza się nierzadko, że spadkobierca dowiaduje się
o powołaniu do spadku i o treści rozrządzeń testamentowych już po śmierci spadkodawcy. W praktyce jednak
często korzystnym jest, aby spadkobiercy byli informowani co najmniej o
sporządzeniu testamentu i miejscu jego
przechowywania – dzięki temu mogą
przystąpić do uporządkowania spraw majątkowych po śmierci spadkodawcy zgodniezjegowolą. Jeślisporządzimytestament
w tajemnicy przed spadkobiercami, ryzykujemy to, że
spadkobiercy

mogą nie być świadomi istnienia testamentu.

Czy sporządzając testament trzeba mieć zgodę spadkobierców na
określone rozrządzenia testamentowe?
Taka zgoda nie jest wymagana – możemy
sporządzić testament niezależnie od czyjejś zgody czy nawet wiedzy. Jeśli jednak
osoba powołana do dziedziczenia nie będzie chciała po nas dziedziczyć, możliwe
jest odrzucenie przez nią spadku – będzie
to miało taki skutek że osoba ta nie będzie
po nas dziedziczyć (a do dziedziczenia dojdą inne osoby). Odrzucenie spadku następuje dopiero po śmieci spadkodawcyspadkobierca ma na to 6 miesięcy od dnia,
w którym dowiedział się o tytule swego
powołania. Istnieje też możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia –
taka umowa jest zawierana w formie aktu
notarialnego, jeszcze za życia przeszłego
spadkodawcy, jednak jest ona bardzo rzadko praktykowana.

Czy w testamencie można przekazać spadek na rzecz osób trzecich
czy tylko rodziny ?
W testamencie można powołać do dziedziczenia dowolną osobę, nawet niespokrewnioną – nie musi to być ktoś z rodziny.
Co więcej; naszym spadkobiercą może być
nawet osoba prawna (np. jakaś fundacja,
gmina, itd.) a nie tylko osoba fizyczna (czyli
człowiek). Inną kwestią jest to, że osobom
należącym do kręgu uprawnionych do zachowku (tj. małżonkowi i zstępnym, ewen-

tualnie rodzicom spadkodawcy) może w
konkretnych okolicznościach przysługiwać
tzw. roszczenie o zachowek, czyli prawo do
spłaty pieniężnej równowartości pewnej
części udziału spadowego który przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu
ustawowym. Odpowiedź na to pytanie
wymaga analizy konkretnego przypadku
i uwzględnienia m. in. dokonanych przez
spadkodawcę darowizn.

Co to jest wydziedziczenie ?
Wydziedziczenie jest pozbawieniem zstępnych, małżonka lub rodziców prawa do zachowku (Uwaga ! Samo pominięcie kogoś
w testamencie nie jest równoznaczne z
wydziedziczeniem). Spadkodawca może w
testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony
do zachowku:
1) wbrew woli spadkodawcy postępuje
uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
2) dopuścił się względem spadkodawcy
albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
3) uporczywie nie dopełnia względem
spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Spadkodawca nie może jednak wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli
mu przebaczył. Przyczyna wydziedziczenia
powinna wynikać z treści testamentu.

Na jakich warunkach emeryt
może otrzymać dodatek pielęgna-

cyjny ? Czy trzeba czekać aż do 75
roku życia?
Dodatek pielęgnacyjny, wypłacany co miesiąc razem z emeryturą, może przysługiwać emerytowi w dwóch sytuacjach: 1)
z chwilą ukończenia 75 roku życia, albo 2)
przed ukończeniem 75 roku życia, dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji. Dodatek przysługujący z tytułu wieku ZUS wypłaca emerytowi
z urzędu, z chwilą ukończenia przezeń 75
roku życia –nie musimy wówczas składać
żadnego wniosku. Dodatek pielęgnacyjny
przyznany z powodu wieku jest wypłacany
niezależnie od stanu zdrowia emeryta. Natomiast osobom, które nie ukończyły 75
r.ż. dodatek ten przysługuje jedynie wtedy,
gdy zostały one uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.
Aby otrzymywać dodatek pielęgnacyjny
jeszcze przed ukończeniem 75 r.ż. – jako
dodatek do emerytury (lub ewentualnie
renty) - niezbędne jest zatem złożenie do
ZUS odpowiedniego wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim (druk N-9) i dokumentacją, w szczególności medyczną. Następnie ZUS przeprowadza postępowanie,
którego celem jest ustalenie, czy wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji. Kwestię
tę rozstrzyga lekarz orzecznik ZUS. Jeśli
orzeczenie to jest dla nas niekorzystne,
możemy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Gdy i to orzeczenie będzie
dla nas niekorzystne, ZUS wyda decyzję odmowną, od której możemy odwołać się do sądu - z pewnością będziemy wówczas badani przez
biegłego. Jeśli uda się ustalić, że jeste-

śmy całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji – będziemy otrzymać
dodatek pielęgnacyjny jeszcze przed ukończeniem 75 roku życia. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w
zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba
że przebywa poza tą placówką przez okres
dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu. Uwaga ! Jeżeli z powodu niepełnosprawności
pobieramy zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez MOPS lub GOPS (obecnie 153 zł
miesięcznie), musimy niezwłocznie poinformować tę instytucję o otrzymaniu prawa do dodatku pielęgnacyjnego, gdyż nie
jest dopuszczalne pobieranie jednocześnie
zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego ! Wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi po 1 marca2016 r. 208,67
zł (dla inwalidów wojennych całkowicie
niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji – 313,01 zł).

