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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
 

Miejsca świadczenia pomocy: 

 
    

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00 - 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a 

Wtorek 8:00 - 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a 

Środa 8:00 - 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a 

Czwartek 8:00 - 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a 

Piątek 8:00 - 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609-009-469 

Na jaką pomoc możemy liczyć? 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020). 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 
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Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze 

względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom 

doświadczającym trudności  

w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu 

ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem 

– może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

w umówionym terminie. 

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

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

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa 

W obecnych czasach bardzo często dochodzi do zawierania przez nas wielu  umów sprzedaży 

poza lokalem przedsiębiorstwa. Co to tak naprawdę oznacza "poza lokalem 

przedsiębiorstwa"? Jakie mamy prawa i obwiązki jako strony takich umów? 

 

 Należy wyjaśnić, iż regulacje prawne dotyczące umów zawieranych na odległość i poza 

lokalem przedsiębiorstwa zawarte są w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 

2014 r. Jest to bardzo przydatny i korzystny dla nas- konsumentów akt prawny. Przedmiotowa 

ustawa wskazuje na szczególne rozwiązania dotyczące umów zawieranych na odległość i poza 

lokalem przedsiębiorstwa, w tym oczywiście umowę sprzedaży. Jeżeli dana umowa ma być 

umową zawartą na  odległość to konieczne  jest zaistnienie kilku przesłanek:  Musimy mieć 

do czynienia z udziałem określonych stron w umowie: konsumenta i przedsiębiorcy. 

Dodatkowo  występuje brak  jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy. Wykorzystywany 

jest conajmniej jeden środkek porozumiewania się na odległość. 

 Aby daną umowę  zawartą  z konsumentem zakwalifikować jako umowę zawartą poza 

lokalem przedsiębiorstwa, musi być spełniony conajmniej jeden z poniższych warunków: 

-umowa zostanie zawarta przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie 

jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy 

- umowa zostanie zawarta w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta 

w okolicznościach wskazanych powyżej   

- umowa zostanie zawarta w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny 

i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego 

przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron 

– umowa zostanie zawarta podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której 

celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami. 

 Zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy lokal przedsiębiorstwa to miejsce 

prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym 

przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe bądź miejsce prowadzenia działalności będące 

rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe. 

 Ważne jest, że klientem musi być właśnie konsument, natomiast podmiotem 

sprzedającym lub świadczącym usługi- profesjonalista (przedsiębiorca). Chcąc prawidłowo 

zdefiniować strony umowy zawieranej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa warto 

przypomnieć, iż należy sięgnąć do następujących aktów prawnych: Zgodnie z art. 22 1 

kodeksu cywilnego:Za konsumenta uważa się osobę fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą 

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

Natomiast kodeks cywilny w art. 43 1 podaje, że:Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba 

prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą 
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lub zawodową. W art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazano, że 

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 

organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – 

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 

 Większość umów na odległość zawieranych jest przez Internet lub telefon, czasami  

przy wykorzystaniu druków zamówienia dołączonych do prasy dostarczanych konsumentowi 

pocztą. Podkreślenia wymaga fakt wyłączeń pewnych umów z zakresu zastosowania ustawy, 

dotyczy to np: umowy o imprezę turystyczną czy umowy dotyczące gier hazardowych. 

 Istotną kwestią przy zawieraniu umowy na odległość lub poza lokalem, jest obowiązek 

przedsiębiorcy udzielenia konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały wielu informacji 

dotyczących przedsiębiorcy oraz zawieranej umowy. Takie informacje w szczególności 

powinny dotyczyć  kwestii cech świadczenia,  danych identyfikujących przedsiębiorcę, adresu 

przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu lub faksu, jeżeli są 

dostępne; łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczenie wraz z podatkami,  sposobu i 

terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy wraz z dołączeniem wzoru formularza 

odstąpienia od umowy i innych wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt. 1 – 21 analizowanej 

ustawy. Informacje opisane powyżej stanowią integralną  część umowy, a zatem ich zmiana 

możliwa jest jedynie za zgodą konsumenta. 

 W sytuacji braku dopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązków informacyjnych 

dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów, konsument nie będzie ponosił takich 

opłat i kosztów. Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa bowiem na 

przedsiębiorcy. 

 Referując ten temat należy również dodać, że obowiązek informacyjny, ciążący na 

przedsiębiorcy stanowi swoisty instrument ochrony praw konsumenta. W sytuacji, gdy 

konsument nie zostanie poinformowany przez przedsiębiorcę o przysługującym mu prawie 

odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14 

dni do odstąpienia. Wydłużenie ustawowego terminu przyczynia się  zatem w dużym stopniu 

do wzmocnienia pozycji konsumenta w relacji z przedsiębiorcą, dla którego z kolei jest to 

swoista kara za niedopełnienie swoich powinności. 

 Bardzo ważną dla konsumentów rzeczą w przedmiotowych umowach jest prawo 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Możliwość 

skorzystania z takiego rozwiązania stanowi  również  środek, który służy do  ochrony 

interesów konsumenckich. Każdy konsument,  który zawarł umowę na odległość (lub poza 

lokalem przedsiębiorstwa) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez konieczności 

podawania przyczyny. Ustawa wskazuje na sposoby liczenia terminu. 

 Jako przykład możemy tu podać taką sytuację:  zamawiamy w sklepie internetowym 

laptop 3 kwietnia, kurier dostarcza przesyłkę 6 kwietnia, wówczas termin na odstąpienie od 

umowy upływa z dniem 20 kwietnia – bieg terminu rozpoczyna się od dnia faktycznego 

objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. 
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 Warto tu również dodać jak prawidłowo liczyć terminy. Jeżeli początkiem terminu 

oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu 

dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło – zatem w przypadku zakupu rzeczy, termin na 

odstąpienie od umowy biegnie od dnia następującego po dniu, w którym rzecz została 

wydana lub dostarczona np. przez kuriera.  Gdy ostatni dzień terminu na odstąpienie od 

umowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, termin ten wygasa 

wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego. 

 Aby skutecznie zachować termin należy wysłać stosowne oświadczenia przed 

upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu albo w innej 

formie – najlepiej pisemnej i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Istnieje 

również możliwość by konsument złożył je osobiście w lokalu przedsiębiorcy za 

potwierdzeniem dostarczenia. Niektórzy sprzedawcy umożliwiają również odstąpienie od 

umowy za pomocą swojej strony internetowej. W takim przypadku muszą jednak 

potwierdzić otrzymanie oświadczenia, np. wysyłając wiadomość mailową do konsumenta 

z taką informacją. 

 Wzór takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest bardzo prosty do 

wypełnienia. Poniżej przykład : 

         ................................... 
Miejscowość, data 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
Adres konsumenta(-ów)    

 
.................................................. 
  Nazwa i adres przedsiębiorcy 
 

 
Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 
 
 
Ja/My ………………….……………niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu 

od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..…… 

Data zawarcia umowy/odbioru………………………………………..………………. 

 

        …………………………………… 

Podpis konsumenta(-ów) 
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 W sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość (lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa) taką umowę uważa się za niezawartą i wtedy zarówno przedsiębiorca, jak 

i konsument mają obowiązek dokonania wzajemnych rozliczeń. Zatem 

przedsiębiorca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy jest zobowiązany zwrócić 

konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 

Sposób dokonania zwrotu powinien być tożsamy ze sposobem zapłaty, jakiego użył 

konsument – oczywiście z wyjątkiem, gdy konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu 

płatności. 

 Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy 

z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania. Dodatkowo 

przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić nie tylko wartość oddawanego towaru, lecz także koszt 

związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego 

dostarczenia. 

 Warto jeszcze dodać, iż na konsumencie również ciążą pewne obowiązki w sytuacji 

odstapienia umowy z przedsiębiorcą. Konsument po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu 

zobowiązany jest do zwrotu rzeczy przedsiębiorcy lub przekazania jej osobie upoważnionej 

przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie. Konsument musi dopełnić tego obowiązku nie 

później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca 

zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy 

przed jego upływem. 

 Zgodnie z przepisem art. 38   ustawy o prawach konsumenta , prawo odstąpienia od 

umowy zawartej na odległość, w tym umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi np  w 

przypadku umów: 

– której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb np. portret, sukienka szyta na miarę; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

– której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki 

termin przydatności do użycia, czyli np. produkty spożywcze; 

-w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona 

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 

dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

 Zatem mając na uwadze powyższe świadomie korzystajmy ze swoich praw , 

równocześnie pamietając o ciążących na nas obowiązkach. 

 

      Autor: Magdalena Piech – radca prawny 
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3. Zmiany podatkowe w leasingu i amortyzacji samochodów osobowych 

w 2019 r. 

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. 2018 poz. 

2159), wprowadzono zmiany dot. m.in. kosztów uzyskania przychodu w zakresie wydatków na 

samochody osobowe. Nowe przepisy obowiązuję od 1 stycznia 2019 r.  

 

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie „firmowo” (i gdy 

prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu), do kosztów uzyskania przychodu nadal zaliczymy 

100% wydatków eksploatacyjnych (takich jak paliwo, części zamienne, opłaty za parkingi i autostrady, 

opony itp.). 

 

W przypadku natomiast aut osobowych użytkowanych w firmie zarówno do celów prowadzonej 

działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, do kosztów uzyskania przychodów zaliczymy 

jedynie  75% wydatków eksploatacyjnych. 

 

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami  podniesiony został limit amortyzacji w przypadku nabycia 

pojazdów osobowych do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł 

dla samochodów elektrycznych. Warto podkreślić, że do końca 2018 r. limit ten wynosił 20 tys. euro. 

 

W zakresie leasingu, przed zmianą przepisów, przedsiębiorcy, którzy korzystali z tzw. 

„leasing operacyjnego”, mogli zaliczyć całą ratę leasingową do kosztów uzyskania przychodu, 

niezależnie od wartości leasingowanego pojazdu oraz sposobu jego wykorzystywania. Zgodnie z 

nowymi przepisami możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu całej raty leasingu 

operacyjnego i opłaty wstępnej, jednak tylko i wyłącznie do w przypadku pojazdów o wartości do 

150.000 zł brutto. 

 

Co ważne, w przypadku umów leasingu zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. zastosowanie 

znajdują dotychczasowe przepisy w ww. zakresie. Wynika to wprost z  przepisów przejściowych 

ustawy, która wprowadziła (niekorzystne) dla podatników zmiany. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, do umów leasingu, 

najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego 
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zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w 

brzmieniu dotychczasowym. Zgodnie z art. ust. 2 ustawy, o umów, o których mowa w ust. 1, 

zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w 

art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Brzmienie ww. przepisu spowodowało, że wielu podatników zawarło umowy leasingu samochodów 

osobowych jeszcze przed dniem 01 stycznia 2019 r., zdając sobie sprawę z tego, że odbiór 

samochodów od dealerów został zaplanowany dopiero na rok 2019. Mimo, iż takie rozwiązanie jest 

zgodne z prawem, to jednak nie jest do końca jasne, jak do tego typu przypadków będą podchodzić 

organy podatkowe, które (teoretycznie) mogłyby w tego typu przypadkach zastosować tzw. klauzulę 

przeciwko unikaniu opodatkowania i określenić takich skutków podatkowych, jakie zaistniałyby w 

przypadku zawarcia umowy leasingu już po 31 grudnia 2018 r., a więc z zastosowaniem ww. 

ograniczenia. 

 

Zaznaczyć należy, że wątpliwości dotyczą nie tylko umów leasingu zawartych przed 01 stycznia 2019 

r., lecz także tego, czy przy rozliczaniu wydatków eksploatacyjnych poniesionych w 2019 r. a 

związanych z samochodami osobowymi używanymi na podstawie umów leasingu zawartych do dnia 

31 grudnia 2018 r., należy stosować stare czy nowe przepisy. Przepisy przejściowe (jak wskazano 

powyżej), co prawda odnoszą się tylko do umów leasingu, a nie ogólnie do wszystkich kosztów 

dotyczących samochodów osobowych używanych na podstawie umów zawartych przed dniem 1 

stycznia 2019 r., jednak w wielu przypadkach w ramach umowy leasingu korzystający ponosi również 

wydatki związane z eksploatacją pojazdów (np. stałymi opłatami za serwis). 

 

Mając na uwadze praktykę organów podatkowych, bezpiecznym rozwiązaniem będzie przyjęcie, że 

do ww. przypadków zastosowanie będą miały nowe przepisy, tj. przepisy zgodnie z którymi jesteśmy 

zmuszeni stosować ograniczenie wysokości prawa do zaliczenia wydatków eksploatacyjnych do 

kosztów uzyskania przychodów do wysokości 75%. 

 

 

 

Autor: Łukasz Jaremek – Radca Prawny 
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4. Hipoteka odwrócona 

Hipoteka odwrócona, a właściwie odwrócony kredyt hipoteczny, stanowi instrument finansowy, 

który został uregulowany w ustawie z dnia 23 października 2014 roku o odwróconym  kredycie 

hipotecznym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 786 ze zm.). Jest to rodzaj umowy, na podstawie której bank 

zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków 

pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z 

należytymi odsetkami oraz innymi kosztami. Spłata przekazanych środków pieniężnych ma nastąpić 

po śmierci kredytobiorcy. Umowę odwróconego kredytu hipotecznego może zawrzeć każda osoba, 

która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo 

użytkowania wieczystego. Umowę taką może zawrzeć również osoba, która nie jest samodzielnym 

właścicielem, ale współwłaścicielem takiej nieruchomości.  

Jednostkami, które mogą świadczyć usługi związane z udzieleniem odwróconego kredytu 

hipotecznego są wyłącznie banki. Nadzór nad tego rodzaju umowami oraz instytucjami, które je 

oferują, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Podobnym instrumentem jest hipoteka 

odwrócona, która może być również oferowana przez fundusze hipoteczne. Fundusze takie, 

w przeciwieństwie do banków, nie są poddane kontroli KNF. 

Przed zawarciem umowy, bank jest zobowiązany wręczyć kredytobiorcy formularz 

informacyjny, w którym wskazuje w sposób zrozumiały warunku umowy, kwotę udzielonego kredytu, 

wysokość opłat, prawa i obowiązki stron, prawo kredytobiorcy do odstąpienia od umowy, sposób 

wypłaty środków finansowych. 

W ramach zawartej umowy, kredytobiorca jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz banku 

hipoteki oraz ujawnienia w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, 

spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa użytkowania wieczystego. W zamian kredytobiorca 

otrzymuje środki finansowe w wysokości wartości rynkowej nieruchomości. Wypłata środków 

pieniężnych następuje jednorazowo lub w ratach, przez okres i w wysokości określonej w umowie 

zawartej pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy. 

Przez cały okres obowiązywania umowy, kredytobiorca może korzystać z nieruchomości objętej 

umową. Zawarcie umowy nie zwalnia kredytobiorcy z ponoszenia opłat administracyjnych, zapłaty 

rachunków i podatków.  

Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy odwróconego kredytu 

hipotecznego, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W związku z taką decyzją, kredytobiorca nie 

ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem niepodlegających zwrotowi opłat lub ich 

części poniesionych przez bank na rzecz organów administracji państwowej lub sądów. Po 
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odstąpieniu od umowy, kredytobiorca zwraca bankowi wypłaconą kwotę odwróconego kredytu 

hipotecznego wraz z odsetkami należnymi do dnia odstąpienia od umowy odwróconego kredytu 

hipotecznego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy. 

Kredytobiorca ma również prawo w każdym czasie do spłaty całkowitej kwoty do zapłaty lub 

jej części. W takim przypadku bank nie pobiera prowizji .  

Po śmierci kredytobiorcy, osoby które dziedziczą po nim spadek, mają możliwość spłacenia 

długu zaciągniętego w ramach zawartej umowy i przejęcia własności nad nieruchomością. Termin na 

dokonanie spłaty został określony na 12 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy. Takie rozwiązanie 

ma zapewnić spadkobiercom kredytobiorcy odpowiednio długi czas na podjęcie decyzji o dokonaniu 

spłaty odwróconego kredytu hipotecznego i tym samym zachowanie prawa do nieruchomości oraz 

czas na ewentualne zgromadzenie środków finansowych na ten cel.  Jeżeli w tym terminie spłata nie 

zostanie dokonana, na bank który zawarł umowę z kredytobiorcą przechodzą wszystkie prawa do 

nieruchomości.  

Kredytobiorca albo jego spadkobiercy ponoszą wobec banku odpowiedzialność do wysokości 

wartości nieruchomości lub lokalu, będących przedmiotem umowy. Bank może przy tym żądać 

zaspokojenia wyłącznie z nieruchomości lub lokalu, stanowiących zabezpieczenie odwróconego 

kredytu hipotecznego. Natomiast bank może żądać zaspokojenia także z innych składników majątku 

kredytobiorcy i jego spadkobierców tylko wtedy, jeżeli kredytobiorca lub jego spadkobiercy przenieśli 

na osoby trzecie własność nieruchomości lub prawo, stanowiące zabezpieczenie odwróconego 

kredytu hipotecznego, bez zgody banku lub jeżeli wartość nieruchomości lub lokalu uległa istotnemu 

zmniejszeniu z przyczyn zawinionych przez kredytobiorcę lub jego spadkobierców. W przypadku 

braku dokonania spłaty kredytu i przeniesienia własności nieruchomości lub prawa na bank, jest on 

jest zobowiązany do zwroty różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością nieruchomości a niewypłaconą 

kwotą z tytułu udzielonego odwróconego kredytu hipotecznego. W celu ustalenia rzeczywistej 

wartości nieruchomości, bank zleca dokonanie wyceny rzeczoznawcy majątkowemu. Spłata jest 

dokonywana na rzecz spadkobierców. 

Jeżeli spadkobiercy kredytobiorcy dokonają spłaty zaciągniętego kredytu w wyznaczonym 

terminie, roszczenie banku o przeniesienie własności nieruchomości na rzecz banku wygasa.  

 

Autor: Mateusz Sieńko– Radca Prawny 
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5. Nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowę o 

pracę zawartej na czas nieokreślony – roszczenia przysługujące 

pracownikowi 

Umowa o pracę na czas nieokreślony w obecnych realiach rynku pracy daje 

pracownikowi, największe poczucie stabilność a w związku z jej wypowiedzeniem na 

pracodawcy ciążą określone ustawowe obowiązki. Pracownik który otrzymał wypowiedzenie 

swojej umowy, a uważa je za niesłuszne, niesprawiedliwe, nie zgadza się z podaną przez 

pracodawcę przyczyną wypowiedzenia, bądź uważa że pracodawca naruszył przepisy 

dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony, może skutecznie dochodzić 

swoich praw przed Sądem. 

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zgodnie z art. 30 Kodeksu 

pracy winno zostać dokonane na piśmie, pracodawca musi podać przyczynę wypowiedzenia 

umowy, w wypowiedzeniu powinno znaleźć się także pouczenia dla pracownika o 

przysługującym mu prawie do wniesienia odwołania do Sądu. Pracodawca ma także 

obowiązek zawiadomić na piśmie o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę 

reprezentującą go zakładową organizację związkową, podając jej przyczynę uzasadniającą 

rozwiązanie umowy. Ponadto pracownik winien przeanalizować, czy wypowiedzenie jego 

umowy zawiera inne podstawowe elementy wymagane przez prawo, nie dotyczące tylko 

umowy zawartej na czas nieokreślony, a więc czy wypowiedzenie zawiera: miejscowość 

i datę, dane pracodawcy, dane pracownika, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę 

z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy, oświadczenie o zachowaniu okresu 

wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu, podpis strony wypowiadającej umowę. 

Nie dopełnienie wyżej wskazanych wymogów formalnych, w tym także zastosowanie przez 

pracodawcę krótszego okresu wypowiedzenia, niż ten który przysługuje pracownikowi, co 

prawda nie wpływa na ważność wypowiedzenia, ale daje pracownikowi podstawę do 

wniesienie odwołania do Sądu powołując się na naruszenie przez pracodawcę przepisów o 

wypowiadaniu umów o pracę na podstawie art. 44 Kodeksu pracy. 

Podstawą do wniesienia przez pracownika, który otrzymał wypowiedzenie umowy na 

czas nieokreślony odwołania do Sądu jest także fakt bezzasadności wypowiedzenia. Oznacza, 

to że pracodawca ma obowiązek podania konkretnej, obiektywnej przyczyny wypowiedzenia 

umowy. Ponadto, przyczyna ta musi pozostawać w związku z danym stosunkiem pracy. 

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę nie może być podana w sposób ogólnikowy, ma 

być jasna i konkretna, ale przede wszystkim musi być ona rzeczywista. O rzeczywistości 

przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę można mówić wtedy gdy, jest to 

główna przyczyną którą pracodawca motywował się składając wypowiedzenie pracownikowi, 

nie jest ona pozorna, czyli jest ona prawdziwa. W obecnym stanie prawnym Kodeks pracy nie 

formułuje katalogu przyczyn dających podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę, a więc 

tym samym katalog tych przyczyn jest otwarty wypracowany przez orzecznictwo sądów i 
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przykładowo można wskazać: niedbałe wykonywanie powierzonych pracownikowi 

obowiązków, naruszanie podstawowych obowiązków pracowniczych np. notoryczne 

spóźnienie się, spożywania alkoholu w godzinach pracy, utrata zaufania przez pracodawcę do 

pracownika, np. w wyniku istnienia podejrzenia, że pracownik nawiązał kontakty z firmą 

konkurencyjną i przekazuje jej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, redukcja 

etatów przez pracodawcę ale wtedy gdy jest ona autentyczna i znajduje potwierdzenie w 

aktualnej sytuacji ekonomicznej pracodawcy. Ponadto należy pamiętać, że to na pracodawcy 

przed Sądem będzie ciążyło udowodnienie zasadności wypowiedzenia.  

Jeżeli pracownik zdecyduje się na wniesienie odwołania do Sądu, to zgodnie z art. 45 

Kodeksu pracy może wystąpić z jednym z trzech alternatywnych roszczeń przeciwko 

pracodawcy. Po pierwsze może żądać, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, ale tylko 

wtedy gdy nie upłynął jeszcze okres wypowiedzenia, umowa trwa nadal. Uznanie tego 

roszczenia będzie oznaczało, że w ogóle nie dojdzie do rozwiązania umowy pracę. Pracownik 

może także domagać się przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo 

odszkodowania. Należy także pamiętać, że wysokość odszkodowana jakie może być 

przyznane pracownikowi jest limitowana i tak zgodnie z art. 471 Kodeksu pracy przysługuje 

ono w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od 

wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Alternatywność roszczeń pracownika oznacza, że nie 

może on jednocześnie domagać się uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, 

przywrócenia do pracy i odszkodowania. Pracownik musi dokonać wyboru z jakiego 

roszczenia chce skorzystać. Wybór roszczenia nie oznacza, jednak że Sąd zasądzi właśnie takie 

roszczenie. Zgodnie bowiem z art. 45 § 2 Kodeksu pracy Sąd może nie uwzględnić żądania 

pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, 

że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd 

pracy orzeka o odszkodowaniu. Najczęściej dzieje się tak w np. w razie zaostrzonego konfliktu 

pomiędzy pracownikiem i pracodawcą (niecelowość przywrócenia do pracy). Jednakże 

przyznanie pracownikowi innego roszczenia niż to które zostało przez niego wybrane, jest 

wyjątkiem, którego dopuszczalność zależy od nie uwzględnia roszczenia o uznaniu 

wypowiedzenia za bezskuteczne bądź ustalenia, iż przywrócenie do pracy byłoby niemożliwe 

lub niecelowe.  

Pracownik wnoszący odwołanie, winien pamiętać że ma na to 21 dni od dnia doręczenia 

mu wypowiedzenia umowy a pracę, a odwołanie wnosi do Sądu pracy właściwego według 

albo siedziby pracodawcy, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być 

wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Sądem 

właściwym rzeczowo zawsze bez względu na wartość przedmiotu sporu będzie zaś Sąd 

Rejonowy. 

 

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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6. Zmiany w prawie rodzinnym – wprowadzenie instytucji alimentów 

natychmiastowych 

Nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw na 2019 r. 

zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma na celu m.in. wprowadzenie 

możliwości zasądzenia natychmiastowych alimentów. Projekt ustawy o zmianie znajduję się 

na etapie konsultacji publicznych.  

 Propozycją zmiany są alimenty natychmiastowe, które mają usprawnić sądową 

procedurę alimentacyjną oraz możliwość wydania nakazu zapłaty.  Osoba samotnie 

wychowująca i utrzymująca dziecko, czy też znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej po 

rozstaniu z partnerem ma prawo ubiegać się o otrzymanie przynależnych świadczeń, a zatem 

na podstawie prostego formularza będzie możliwe złożenie wniosku o alimenty. Wniosek 

będzie dostępny zarówno na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, jak 

i w budynkach sądów, a także dużym udogodnieniem jest fakt, iż ubiegając się o alimenty na 

kilkoro dzieci wystarczy jeden wniosek. Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie 

w przeciągu 14 dni przez sąd. Powyższy gotowy wniosek będzie można złożyć przez Internet, 

bez dodatkowych formalności. Alimentacyjny nakaz zapłaty stanie się natychmiast 

wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Pozwanemu przysługiwać będzie 

prawo do wniesienia zarzutu od nakazu, w tej sytuacji sąd na wniosek pozwanego będzie 

mógł wstrzymać wykonanie nakazu. Jeżeli pozwany nie wniesie skutecznie zarzutu, nakaz 

będzie miał skutki prawomocnego wyroku. Zmiany będą dotyczyć również ustanowienia 

granicy wiekowej, w wyniku której po ukończeniu 25 lat z mocy prawa świadczenie 

alimentacyjne rodzica względem dziecka orzeczone przez sąd lub ustalone w drodze 

zatwierdzonej przez sąd ugody wygaśnie. Nie dotknie to jednak osób niepełnosprawnych 

oraz których szczególne warunki życiowe nie pozwalają na możliwość samoutrzymania się, 

co jest całkiem nowym zjawiskiem, gdyż dotychczas należało rozpocząć procedurę prawną, 

uchylającą obowiązek rodzica. Wprowadzenie stałej granicy wiekowej jaką jest ukończenie 

przez dziecko 25 lat nie jest koniecznością, gdyż w każdym przypadku będzie istniała 

możliwość powołania się na art. 138 KRiO stanowiący, iż W razie zmiany stosunków można 

żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że 

obowiązek alimentacyjny nałożony na rodzica może zostać skrócony jeszcze przed 

ukończeniem 25 lat oraz może ulec wydłużeniu poza granicę wiekową. Rodzic będzie miał 

wybór na jakich zasadach chce egzekwować należne świadczenie, czy skorzystać z nowych 

przepisów, czy też powołać się na obowiązujące przepisy, gdyż tak jak już zostało 

wspomniane dotychczasowe kwestie alimentacyjne nie ulegną zlikwidowaniu. W przypadku 

zastosowania się przez rodzica do nadchodzących zmian szczególne potrzeby dziecka nie 

będą brane pod uwagę, dlatego też gdy wysokość żądanych alimentów natychmiastowych 

będzie wyższa od ustawowego progu, sąd będzie rozpatrywał obowiązek alimentacyjny na 

zasadach ogólnych. Należy nadmienić, iż alimenty natychmiastowe będą przysługiwały 
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dziecku, na które nie wytyczono powództwa o świadczenie alimentacyjne, przed dniem 

wejścia w życie nowych przepisów.  

Kwestie związane z ustaleniem wysokości świadczenia alimentacyjnego oraz kwoty 

przeliczeniowej na rok kolejny będzie z góry określana w co rocznym obwieszczeniu Ministra 

Sprawiedliwości w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, a wysokość świadczeń ma 

być rozpatrywana w oparciu o podwójną kwotę minimalnego wynagrodzenia brutto oraz 

ilości dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o alimenty. Jednakże alimenty 

natychmiastowe nie będą orzekane w przypadku, gdy świadczenie przysługuję sześciorgu 

i większej liczbie dzieci. W pozostałych przypadkach dziecku powinny przysługiwać 

świadczenia w wysokości 50 % względem jednego dziecka, 45,75 % na każde z dwojga dzieci, 

41,50 % na każde z trojga dzieci, 37,25 % na każde z czworga dzieci, 33 % na każde 

z pięciorga dzieci kwoty przeliczeniowej. Kwoty te będą zaokrąglane do pełnych dziesiątek 

złotych.  

Fundusz Alimentacyjny w 2019 r. również ulegnie zmianie. Fundusz zapewnia świadczenie 

zastępcze rodzicom samotnie wychowującym dzieci, w sytuacji gdy nie ma on możliwości 

egzekwowania pieniędzy od drugiego rodzica. Instytucja ta zajmuję się również skutecznym 

odzyskaniem pieniędzy od opiekuna, który nie wywiązuje się z nałożonego obowiązku. Do tej 

pory nie każdy mógł skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego, gdyż świadczenia były 

wypłacane wyłącznie rodzicom, których dochód na jednego członka rodziny nie przekraczał 

725 zł. Zmiany przewidziane od 1 lipca 2019 r. będą dotyczyć świadczeń przewidzianych od 

1 października 2019 r, a ich próg dochodowy ma wzrosnąć do 800 zł.  

 

Autor: Karolina Kamińska – adwokat 
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7. Sądowe ustalenie ojcostwa jako sposób na określenie pochodzenia 

dziecka 

Kodeks rodzinny i Opiekuńczy w art. 62 § 1 reguluje domniemanie ojcostwa męża 

matki. Jeśli więc dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 

trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, na 

którego wskazuje małżeństwo. Ustanie małżeństwa, o którym mowa w tym artykule, 

następuje w przypadku śmierci jednego z małżonków, prawomocnego orzeczenia rozwodu 

czy też uznania jednego z małżonków za zmarłego. Domniemania pochodzenia od ojca matki 

nie stosuje się także jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od dnia orzeczenia 

separacji - a zatem w trakcie małżeństwa, gdyż orzeczenie separacji nie rozwiązuje związku 

małżeńskiego, który formalnie nadal trwa.  

Gdy pochodzenie dziecka od ojca nie wynika z domniemania ojcostwa męża matki 

(tzn. jeżeli dziecko nie urodziło się w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 

dni od jego ustania, unieważnienia lub orzeczenia separacji) aby doszło do ustalenia 

ojcostwa, konieczne jest złożenie przez mężczyznę stosownego oświadczenia o uznaniu 

dziecka przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Niejednokrotnie zdarzają się jednak 

sytuacje, gdy mężczyzna nie poczuwa się do swojego ojcostwa i dobrowolnie nie chce uznać 

dziecka lub też matka nie chce potwierdzić oświadczenia mężczyzny przed kierownikiem 

USC. W takim przypadku zastosowanie znajduje instytucja sądowego ustalenia ojcostwa.  

 

Czym jest sądowe ustalenie ojcostwa?  

Przez sądowe ustalenie ojcostwa rozumie się stwierdzenie w wyroku sądowym, że 

urodzone dziecko pochodzi od określonego mężczyzny. Ten sposób ustalenia pochodzenia 

dziecka przewidziany jest w przypadkach, w których nie nastąpiło ustalenie jego pochodzenia 

w inny sposób. Sąd na skutek wniesienia powództwa o ustalenie ojcostwa, po 

przeprowadzeniu postępowania sądowego, orzeka w wyroku kto jest biologicznym ojcem 

dziecka. 

 

Kto może wytoczyć powództwo w przedmiocie ustalenia ojcostwa? 

Zgodnie z art. 84 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego powództwo o ustalenie 

ojcostwa może wytoczyć: dziecko, matka oraz domniemany ojciec dziecka. 

Matka może wytoczyć powództwo w imieniu własnym jak w imieniu dziecka - nie jest 

potrzebna na to zgoda sądu opiekuńczego. Legitymację do wytoczenia przedmiotowego 

powództwa posiada również w przypadku gdy została pozbawiona władzy rodzicielskiej. 

Jeżeli matka ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tzn. jest pomiędzy 13 

a 18 rokiem życia i nie zawarła z zgodą Sądu po 16 roku życia związku małżeńskiego), 
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wówczas nie może samodzielnie wytoczyć powództwa o ustalenie ojcostwa -  z żądaniem 

takim może wystąpić wyłącznie przedstawiciel ustawowy matki dziecka. 

 Drugim podmiotem uprawnionym do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa 

dziecka pozamałżeńskiego jest mężczyzna uważający się za ojca dziecka. 

 Natomiast z chwilą uzyskania pełnoletności przez dziecko jest ono wyłącznie 

legitymowane do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa, gdyż zgodnie z art.  84 § 1 

k.r.o. matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po osiągnięciu 

przez dziecko pełnoletności. Podobnie w sytuacji śmierci dziecka uprawnienie do wytoczenia 

powództwa nie przysługuje ani matce ani domniemanemu ojcu. W razie śmierci dziecka, 

które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni. 

Z powództwem może wystąpić także prokurator jeżeli wymaga tego dobro dziecka 

lub ochrona interesu społecznego (art. 86 k.r.o.). Uprawnienie prokuratora jest niezależne od 

stanowiska zainteresowanych stron, a jego decyzja co do wytoczenia powództwa ma 

charakter autonomiczny. Niezależnie od możliwości wytoczenia powództwa prokurator, na 

zasadach określonych w art. 60 k.p.c., może wziąć udział w takim postępowaniu czyli wstąpić 

do postępowania na każdym jego stadium, nie będąc przy tym związany żadną ze stron.  

Podkreślić należy, że niedopuszczalne jest sądowe ustalenie ojcostwa przed 

urodzeniem dziecka, a po jego poczęciu. 

 

Przeciwko komu i gdzie złożyć powództwo w przedmiocie ustalenia ojcostwa? 

Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko 

domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd 

opiekuńczy. Natomiast domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa 

przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku. 

 Należy podkreślić, że w charakterze pozwanego w przedmiotowym postepowaniu 

może występować wyłącznie jeden domniemany ojciec, a tym samym wykluczone jest 

złożenie powództwa skierowanego przeciwko kilku mężczyznom. Oddalenie wytoczonego 

powództwa nie wyklucza wniesienia kolejnego pozwu przeciw mężczyźnie, którego ojcostwo 

uznane zostało za również prawdopodobne. 

 Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji (sąd rejonowy) w którego 

okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, z tym jednak zastrzeżeniem, że można je 

wytoczyć także według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. 

Postępowanie w zakresie ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych, może 

dotyczyć także takich kwestii jak ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca 

dziecka, dochodzenie alimentów od ojca dziecka, nadanie nazwiska dziecku, ustalenie 

sposobu kontaktów ojca z dzieckiem czy też przyznania od ojca dziecka określonej sumy 

pieniężnej na pokrycie wydatków poniesionych w związku z ciążą i porodem. 

Wyroki sądu związane z pochodzeniem dziecka mają moc wsteczną tzn. mężczyzna 

ustalony jako ojciec dziecka, jest nim od chwili urodzenia dziecka, nie zaś od chwili wyroku 

ustalającego wspomniane ojcostwo. 
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Domniemanie prawne ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego  

W przypadku ustalenia ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego domniemywa się, że 

ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował z matka dziecka w określonym okresie. Okres 

ten nazywany jest okresem koncepcyjnym – okresem poczęcia. Zgodnie z art. 85 § 1 k.r.o. 

domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w 

trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się 

dziecka.  

W trakcie procesu powód musi udowodnić, że podstawa domniemania jest 

prawdziwa tj. że doszło do obcowania płciowego w okresie koncepcyjnym – jeżeli nie ma 

obcowania płciowego nie ma mowy o domniemaniu. Z kolei pozwany mężczyzna, jeżeli nie 

jest ojcem dziecka, może próbować obalić wspomniane domniemanie poprzez wykazanie, że 

nie obcował z matką dziecka w okresie jego poczęcia lub też wykazać, że nie jest ojcem 

dziecka pomimo faktu obcowania. 

Do obalenia domniemania może dojść przez wykazanie, iż w okresie koncepcyjnym 

matka dziecka obcowała z jeszcze innym mężczyzną. Nie jest to jednak dowód wystarczający. 

Należy wykazać, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. 

Jednakże obecnie w sprawach o ustalenie ojcostwa kluczową rolę odgrywa dowód 

z badania DNA, dzięki któremu często można z prawdopodobieństwem graniczącym 

z pewnością, ustalić więzy pokrewieństwa między dzieckiem a rodzicem. 

Dodatkowo wskazać należy, że na mocy ustawy z dnia  25 czerwca 2015 r. o leczeniu 

niepłodności znowelizowano art.  85 § 1 k.r.o. wprowadzając nowe domniemanie, zgodnie 

z którym domniemywa się, że ojcem dziecka jest także ten, kto był dawcą komórki rozrodczej 

w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie 

wspomaganej prokreacji. 

 

 Podsumowując ustalenie ojcostwa na drodze sądowej może dotyczyć tylko dziecka, 

które nie narodziło się w małżeństwie (czyli nie zachodzi tzw. domniemanie, że ojcem 

dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone) i które nie zostało 

uznane przez ojca lub doszło do ustalenia bezskuteczności tego uznania. Z pozwem o 

ustalenie ojcostwa najczęściej mamy do czynienia w przypadku, gdy biologiczny ojciec 

dziecka pozamałżeńskiego nie wyraża zgody na uznanie swojego ojcostwa przed 

kierownikiem stanu cywilnego. Taka postawa wynika zazwyczaj z niechęci ponoszenia 

jakichkolwiek konsekwencji związanych z faktu bycia ojcem jak np. obowiązek utrzymania 

dziecka, opieki nad nim lub też wynika z rzeczywistego braku pewności co do ojcostwa.  

Instytucja sądowego ustalenia ojcostwa umożliwia rozwianie wszelkich wątpliwości 

dotyczących ojcostwa dziecka gdyż Sąd po przeprowadzeniu postepowania dowodowego 

wskazuje czy dany mężczyzna jest bądź też nie jest biologicznym ojcem dziecka. Wyrok 

ustalający ojcostwo danego mężczyzny wywołuje liczne skutki w życiu dziecka, ojca ale także 

matki. Najistotniejszą konsekwencją jest sam fakt ustalenia ojcostwa, dzięki czemu dziecko 

od tego momentu ma pewność co do swojego pochodzenia. 
 

        Autor: Paweł Włoch- adwokat 


