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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 09:00-13:00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców.  

Wtorek 12:00-16:00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców.  

Środa 09:00-13:00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców.  

Czwartek 09:00-13:00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców.  

Piątek 09:00-13:00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców.  

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (81) 531 52 81 

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. Umowa darowizny - co warto wiedzieć? 

Zgodnie z art. 888 § 1 kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się 

do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna jest 

bezpłatnym świadczeniem jednej osoby (darczyńcy) na rzecz drugiej (obdarowanego).  

Minimalną konieczną treść darowizny stanowią oświadczenia woli darczyńcy oraz 

obdarowanego, w których strony dojdą do porozumienia:  

1) co będzie przedmiotem darowizny,  

2) że świadczenie tego przedmiotu nastąpi kosztem majątku darczyńcy  

3) że będzie mieć charakter nieodpłatny. 

 

Co może być darowizną? 

Przedmiotem darowizny może być praktycznie wszystko. Darowizna może polegać więc 

zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów 

majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących 

do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego do zwiększenia aktywów 

lub zmniejszenia pasywów. W związku z tym przedmiotem darowizny może być przeniesienie 

prawa własności nieruchomości czy samochodu, czy też określona kwota pieniężna, a także 

zwolnienie obdarowanego z długu. Polskie prawo nie zawiera żadnych ograniczeń co do 

przedmiotu świadczenia z umowy darowizny, więc może to być zasadniczo każde prawo, 

które cechuje przymiot zbywalności. 

Jak dokonać darowizny? 

Sposób dokonania darowizny określa art. 890 kodeksu cywilnego: 

§ 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże 

umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone 

świadczenie zostało spełnione. 

§ 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny 

wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron. 

Ustawodawca przewidział, że zawarcie darowizny powinno być dokonane w formie 

szczególnej, choć skutki niedochowania formy są w tym wypadku zróżnicowane. Po pierwsze 

bowiem, tylko oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, co 

oznacza, że takiego wymogu nie ma już w wypadku oświadczenia obdarowanego, które 

może być złożone w sposób dowolny (np. w tym samym lub odrębnym akcie notarialnym, ale 

także ustnie lub w sposób dorozumiany). Po drugie zaś, nawet gdy oświadczenie woli 

http://notariusz-jablonski.pl/akt-notarialny/co-zawiera/
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darczyńcy nie zostanie utrwalone w akcie notarialnym, możliwa jest konwalidacja 

(„naprawione”) tego oświadczenia, o ile świadczenie darczyńcy zostało spełnione. Takie 

unormowanie ma charakter wyjątkowy, nie tylko z uwagi na stosunkowo wysokie 

wymagania formalne, ale także ze względu na zróżnicowane skutki niedochowania formy. 

W chwili złożenia w/w oświadczeń darczyńca przekazuje na rzecz obdarowanego przedmiot 

darowizny, który od tej chwili jest własnością obdarowanego. Zawarcie umowy darowizny 

w formie aktu notarialnego daje największe bezpieczeństwo, jednak nie jest konieczna we 

wszystkich sytuacjach. 

Umowa darowizny bez notariusza  

W większości przypadków umowę darowizny można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej bez 

udziału notariusza. Jest to najpopularniejsza forma umowy stosowana w „codziennych” 

sytuacjach, np.: 

 gdy darczyńca chce przekazać określoną sumę pieniędzy w gotówce 

 dokonał przelewu na rachunek bankowy obdarowanego 

 chce wręczyć określoną rzecz 

 przekazać samochód (kluczyki i dokumentację samochodu) 

Taka możliwość istnieje jeśli przedmiot darowizny ma być wykonany natychmiast i nie ma 

ryzyka opóźnienia lub rozmyślenia się darczyńcy. 

Darowizna u notariusza 

Bezwzględnie formę aktu notarialnego musi mieć: 

 darowizna mieszkania, 

 własności nieruchomości gruntowej (działki), 

 użytkowania wieczystego nieruchomości 

 praw spółdzielczych 

 przedsiębiorstwa 

Ponadto jeśli wykonanie umowy darowizny ma być w późniejszym terminie lub jest 

obwarowane jakimś warunkiem umowa powinna mieć formę notarialną. 

Co daje zawarcie umowy w formie aktu notarialnego?  

Jeśli umowa darowizny zostanie wykonana, wtedy nie ma znaczenia czy została zawarta 

u notariusza lub w innej formie. Obdarowany i darczyńca uzyskują wszystkie uprawnienia 

przewidziane w przepisach kodeksu cywilnego. 

http://notariusz-belchatow.com.pl/


 
 

                                      

 

St
ro

n
a7

 

POWIAT  

ŁĘCZYŃSKI 

Jeśli natomiast darczyńca nie spełni przyrzeczonego świadczenia, a umowę darowizny 

zawarliśmy w formie aktu notarialnego, obdarowany może dochodzić przed sądem 

wykonania umowy i domagać się od darczyńcy wydania rzeczy będącej przedmiotem umowy 

darowizny. Niedochowanie formy aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy, tak jak i 

jego niekonwalidowanie, oznacza, że obdarowany nie może dochodzić wykonania 

darowizny, ponieważ umowa jest bezwzględnie nieważna. 

Zawierając umowę darowizny przed notariuszem obowiązek zgłoszenia darowizny do Urzędu 

Skarbowego i odprowadzenia należnego podatku od spadków i darowizn ciąży na notariuszu. 

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy darowizny u notariusza 

W przypadku zawierania umowy darowizny w formie aktu notarialnego niezbędne jest 

okazanie dowodów osobistych stron umowy. Notariusz przy dokonywaniu każdej czynności 

notarialnej bezwzględnie musi potwierdzić tożsamość osób. 

Aby dokonać u notariusza darowizny nieruchomości konieczne są następujące dokumenty: 

 dowód własności nieruchomości (akt notarialny, orzeczenie sądu, akt poświadczenia 

dziedziczenia) 

 numer księgi wieczystej/odpis z księgi wieczystej 

 zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków 

i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że 

zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy: nabycie 

nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia lub nabycie nastąpiło w drodze darowizny, 

polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 

1 stycznia 2007 r., 

 wypis z ewidencji gruntów wraz z wyrysem 

 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian 

danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy 

ewidencyjnej (dla celów wieczystoksięgowych) – jeżeli przedmiotem umowy jest 

nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu 

(scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej, 

Jeżeli chcemy darować spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niezbędne są 

w szczególności następujące dokumenty: 

 podstawa nabycia prawa do lokalu, 

 numer księgi wieczystej/odpis z księgi wieczystej 

 zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową o stanie prawnym 

http://notariusz-jablonski.pl/dokumenty-do-notariusza/
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 zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową o położeniu i powierzchni 

lokalu jeżeli ma być założona księga wieczysta 

W zależności od stanu faktycznego notariusz może wymagać przedstawienia jeszcze innych 

dokumentów. 

Zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego 

Darowiznę, w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy lub dokonania/uzyskania 

darowizny, trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego. Jeśli umowa została zawarta w formie 

aktu notarialnego, wtedy obowiązek zgłoszenia ciąży na notariuszu, który od 

obdarowanego pobierze należny podatek i przekaże go do odpowiedniego Urzędu 

Skarbowego. Jeśli umowa zawarta została w innej formie, zgłoszenia dokonuje 

obdarowany.  

Nie zgłasza się tylko darowizn, które nie przekraczają kwoty zwolnienia podatkowego dla 

danej grupy podatkowej, tj.: 

 9.637,00 zł dla osób z I grupy podatkowej 

 7.276,00 zł dla osób z II grupy podatkowej 

 4.902,00 zł dla osób z III grupy podatkowej 

Zgłoszenia darowizny trzeba dokonać na specjalnych formularzach, gdzie należy opisać: 

 przedmiot darowizny np. kwota pieniędzy, a w przypadku samochodu marka, rok 

produkcji, numer rejestracyjny. 

 dane darczyńcy z jego numerem PESEL i NIP. 

Podatek od darowizny 

Otrzymanie darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.  

 

Kto płaci podatek od darowizny? 

 

Obdarowany, który otrzymał darowiznę o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku. 

Kwota należnego podatku od spadków i darowizn zależy od: 

 kwoty nabytej darowizny oraz  

 przynależności do określonej grupy podatkowej.  

Wyróżnia się 3 grupy podatkowe zależne od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą i 

obdarowanym. Podatek jest tym wyższy, im dalsze jest pokrewieństwo. 
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Grupa I 

 małżonek (obecny, nie były) 

 zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki) 

 wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie) 

 rodzeństwo 

 pasierb 

 ojczym 

 macocha 

 teściowie 

 zięć 

 synowa 

Grupa II 

 zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), 

 rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), 

 zstępni i małżonkowie pasierbów, 

 małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry) , 

 rodzeństwo małżonków (np. brat żony- szwagier), 

 małżonków rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), 

 małżonków innych zstępnych (np. żona wnuka). 

Grupa III 

 inni nabywcy 

Zwolnienie z podatku od darowizny 

Zwolnienie od podatku od darowizny przysługuje tylko osobom z najbliższej rodziny. 

Z podatku zwolniony jest: 

 małżonek 

 zstępni 

 wstępni 

 pasierbowie 

 rodzeństwo 

 ojczym 

 macocha 

Ponadto osoby te muszą spełnić następujące warunki: 
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 zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych do Urzędu Skarbowego 

w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego 

 pieniądze muszą być przelane na konto bankowe obdarowanego 

 przelewy muszą być dokładnie opisane, musi być stwierdzenie, że jest to darowizna 

i kto komu przekazuje darowiznę np. „Darowizna dla mojego syna Jana Nowaka” 

 przelew darowizny musi być udokumentowany wydrukiem z rachunku bankowego 

lub przekazem pocztowym 

Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad kwotę wolną od podatku. 

W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie 

skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD -3) w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające 

wpływ na określenie podstawy opodatkowania. 

 

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia 

podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku. 

Ze zwolnienia z podatku od darowizny można skorzystać raz na 5 lat. 

Obowiązek podatkowy – kiedy powstaje? 

Przy nabyciu darowizny obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą złożenia 

przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez 

zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. 

 

UWAGA! 

W przypadku niezgłoszonej do opodatkowania darowizny obowiązek podatkowy powstaje: 

 

 z chwilą sporządzenia pisma, gdy darowiznę taką stwierdzono następnie pismem, 

 z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem 

kontroli skarbowej na fakt nabycia. 

 

Niedostatek darczyńcy 

 

Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany 

zobowiązany jest: 

 w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, 

których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym 

potrzebom albo  

 do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. 
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Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość 

wzbogacenia. 

 

Odwołanie darowizny wykonanej 

Odwołanie przekazanej darowizny może zostać dokonane nawet kilka lat po jej wykonaniu 

lub przed jej wykonaniem. Do odwołania darowizny może dojść w szczególnych przypadkach 

określonych przez kodeks cywilny. Darowiznę można odwołać w następujących sytuacjach: 

 gdy po zawarciu umowy darowizny, obdarowany dopuścił się względem darczyńcy 

rażącej niewdzięczności, a działanie lub zaniechanie skierowane bezpośrednio 

przeciwko darczyńcy musi być rażącym naruszeniem norm społecznych 

i obyczajowych (np. przemoc fizyczna, psychiczna, znęcanie się, nieudzielanie 

pomocy, niewypełnienie obowiązku alimentacyjnego, zaniedbanie, kradzież czy 

oszustwo) 

 gdy po zawarciu umowy stan majątkowy darczyńcy uległ poważnej zmianie, 

a wykonanie darowizny może spowodować uszczerbek własnego utrzymania 

darczyńcy albo dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. 

Ważne jest aby istotna zmiana w sytuacji majątkowej zaszła już po zawarciu umowy 

darowizny. 

Odwołanie darowizny następuje poprzez złożenie obdarowanemu pisemnego oświadczenia 

o odwołaniu darowizny zawierającego uzasadnienie oraz żądanie zwrotu przekazanego 

przedmiotu. Samo oświadczenie jednak nie przywraca pierwotnego stanu własności 

przedmiotu darowizny. Obdarowany musi złożyć oświadczenie o zwrotnym przekazaniu 

przedmiotu darowizny. Gdy obdarowany nie godzi się na oddanie przedmiotu darowizny, 

darczyńca może wytoczyć powództwo o zobowiązanie obdarowanego do złożenia 

oznaczonego oświadczenia woli (o przeniesienie prawa własności na darczyńcę). 

Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo zastąpi konkretne oświadczenie woli 

pozwanego (obdarowanego) o powrotnym przeniesieniu prawa własności np. nieruchomości 

gruntowej (działki) na powoda (darczyńcę). 

W przypadku darowizny wykonanej, jej odwołanie możliwe jest w ciągu 1 roku od dnia, 

powzięcia przez darczyńcę wiadomości o dokonanym przez obdarowanego  akcie 

niewdzięczności. Darowizna niewykonana może zostać odwołana do momentu jej 

wykonania, czyli przekazania przedmiotu umowy. 

 

      Autor: Anna Rentflejsz – radca prawny 
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3. Zasady dziedziczenia w bezdzietnych małżeństwach 

Spadek stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych, które po śmierci przechodzą na 

spadkobierców, zaś powołanie do spadku, zgodnie z art. 926 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe wchodzi w grę 

zawsze wtedy, gdy testament nie został sporządzony, bądź z jakichś powodów został uznany 

za nieważny. Kwestię tego kto dziedziczy po danej osobie regulują w szczegółowy sposób 

przepisy Kodeksu cywilnego (art. 931 – 940). Małżonkowie, którzy nie doczekali się dzieci 

często pozostają w błędnym przekonaniu, że w wypadku ich śmierci, drugi ze 

współmałżonków zostaje powołany do całości spadku, jako jedyny spadkobierca ustawowy, 

dlatego też za życia nie regulują kwestii dziedziczenia i nie sporządzają testamentu. 

W konsekwencji bywa tak, że po śmierci współmałżonka muszą podzielić się spadkiem 

z osobami trzecimi. Podstawowe zasady dotyczące dziedziczenia w bezdzietnych 

małżeństwach zostaną omówione w niniejszym artykule.  

 Kwestię dziedziczenia ustawowego w bezdzietnych małżeństwach regulują przepisy 

art. 932-933 Kodeksu cywilnego stanowiące, że w braku zstępnych spadkodawcy (tj. dzieci) 

powołani są do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice, zaś udział spadkowy każdego 

z rodziców, który dziedziczy w zbiegu z małżonkiem wynosi jedną czwartą całości spadku. 

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by 

mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek 

z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych (dzieci), 

udział spadkowy, który by mu przypadał przypada jego zstępnym (dzieciom). Jeżeli jedno 

z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy, lub ich 

zstępnych, udział spadkowy rodzica, dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem wynosi połowę 

spadku. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem 

i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych (dzieci) 

spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych cały spadek przypada małżonkowi 

spadkodawcy.  

 Jak wynika z przywołanych powyżej przepisów, w wypadku śmierci jednego 

z bezdzietnych małżonków, małżonek pozostający przy życiu nie dziedziczy po zmarłym 

współmałżonku całego spadku, a jedynie połowę. Pozostała część spadku przypada zaś 

rodzicom zmarłego, rodzeństwu bądź zstępnym rodzeństwa. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy 

żadne z rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa nie pozostaje już przy życiu. 

W konsekwencji, nawet jeżeli więc bezdzietni małżonkowie, w czasie małżeństwa, bez 

niczyjej pomocy wspólnie dorabiali się całego majątku, zgodnie z ww. zasadami dziedziczenia 

ustawowego, po śmierci jednego z nich małżonek pozostały przy życiu zobowiązany będzie 

podzielić się majątkiem pozostawionym przez zmarłego małżonka z jego rodziną (rodzicami, 

rodzeństwem lub zstępnymi rodzeństwa). Powyższa zasada dziedziczenia niekiedy bywa 

bardzo krzywdząca dla małżonka pozostającego przy życiu, w szczególności w sytuacji gdy 
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jedynie on przyczyniał się do powstania majątku spadkowego, do dziedziczenia zaś zostają 

powołane osoby, które były skonfliktowane ze spadkodawcą, bądź nie utrzymywały z nim 

żadnego kontaktu.  

 W celu uniknięcia sytuacji, w której po śmierci jednego z bezdzietnych małżonków do 

dziedziczenia, poza współmałżonkiem powołani zostają jego dalsi krewni (rodzice, 

rodzeństwo, zstępni rodzeństwa) warte rozważania przez bezdzietnych małżonków jest 

rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci, poprzez sporządzenie osobno przez każdego 

z nich testamentu, w którym do dziedziczenia całości spadku powołają współmałżonka. 

Testament dla swojej ważności powinien zostać sporządzony w jednej z form przewidzianych 

w przepisach Kodeksu cywilnego (testament holograficzny, notarialny bądź alograficzny), 

przy czym zalecane jest sporządzenie go w formie aktu notarialnego, bowiem koszt jego 

sporządzenia u notariusza jest stosunkowo niewielki (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 

wynosi 50 zł) a daje pewność, iż spełnia wymogi formalne i minimalizuje szanse na jego 

ewentualne podważenie przez osoby, które byłyby powołane do dziedziczenia w drodze 

ustawy. Przy sporządzaniu testamentu należy pamiętać, że zgodnie z art. 942 Kodeksu 

cywilnego, może on zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy, dlatego też nie ma 

możliwości sporządzenia „wspólnego” testamentu przez małżonków - każdy z nich powinien 

sporządzić własny (osobny) testament, w którym do całości spadku powołuje drugiego 

z małżonków. Sporządzenie ważnego testamentu wyłącza dziedziczenie ustawowe dalszych 

krewnych i umożliwia małżonkowi pozostającemu przy życiu odziedziczenie całego spadku. 

W wypadku sporządzenia wzajemnych testamentów przez bezdzietnych małżonków, warte 

rozważania jest również zastosowanie przez nich instytucji podstawienia zwykłego, o której 

mowa w art. 963 Kodeksu cywilnego, którego istotą jest to, że w testamencie powołuje się 

spadkobiercę testamentowego na wypadek gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca 

testamentowy nie mogła dziedziczyć. W wypadku zastosowania podstawienia, wskazana 

osoba dziedziczyłaby w sytuacji gdy po śmierci drugiego z małżonków, żaden z nich nie 

pozostaje już przy życiu. W wypadku śmierci drugiego ze małżonków, o ile instytucja 

podstawienia nie zostałaby zastosowana, mają zastosowanie zasady dziedziczenia 

ustawowego.  

 Ostatnią wymagającą omówienia kwestią dotyczącą dziedziczenia przez bezdzietnych 

małżonków jest to, że w wypadku sporządzenia testamentów, w których każdy z małżonków 

powoła drugiego do całości spadku wyłączając dziedziczenie ustawowe, rodzice zmarłego 

małżonka, którzy w braku sporządzenia testamentu dziedziczyliby po zmarłym małżonku na 

podstawie ustawy uprawnieni są na podstawie art. 991 Kodeksu cywilnego do dochodzenia 

od spadkobiercy testamentowego zapłaty zachowku wynoszącego ½ lub 2/3 wartości udziału 

spadkowego, który przypadałby im w wypadku dziedziczenia ustawowego.  

 Rodzeństwo zmarłego małżonka, bądź zstępni rodzeństwa którzy w braku 

sporządzenia testamentu dziedziczyliby po zmarłym małżonku na podstawie ustawy nie są 
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uprawnieni do dochodzenia zachowku od spadkobiercy testamentowego, bowiem nie należą 

do grona osób uprawnionych do zachowku, wskazanych w art. 991 Kodeksu cywilnego.  

 

 

Autor: Katarzyna Lalak – Radca Prawny 
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4. Możliwość odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności 

obdarowanego 

Przez umowę darowizny darczyńca przekazuje obdarowanemu nieodpłatnie część swojego 

majątku. Mogą być to chociażby pieniądze, sprzęty gospodarstwa domowego, 

jak również mieszkanie lub działka budowlana. Darowizna jest przykładem szczególnej więzi 

pomiędzy dwoma osobami, stanowi wyraz uznania dla obdarowanego, któremu darczyńca 

decyduje się przekazać określoną rzecz bez oczekiwania niczego w zamian. 

 Zdarza się jednak, że obdarowany szybko zapomina o wdzięczności. 

Nierzadko takie sytuacje występują w rodzinach, w których rodzice jeszcze za życia 

rozdysponowują pomiędzy dzieci cały majątek. Zazwyczaj są to już starsze osoby, 

pozbawione ekonomicznej niezależności, które chcą w spokoju cieszyć się emeryturą. 

Ze strony dzieci spotykają się jednak z zimną obojętnością, nieliczeniem się z ich zdaniem 

oraz potrzebami. Przykro słucha się matki, której syn do czasu przepisania na niego własności 

gospodarstwa rolnego dbał o jej potrzeby, a po otrzymaniu darowizny zaczął dopuszczać się 

wobec niej przemocy fizycznej i psychicznej. Wiele osób nie wie, że darowizna nie jest 

czynnością prawną nieodwracalną i pod pewnymi warunkami można ją odwołać. Nie należy 

więc w każdej sytuacji stosować się do popularnego powiedzenia „kto daje i odbiera, ten się 

w piekle poniewiera”. 

 Zgodnie z art. 898 § 1 kodeksu cywilnego, darczyńca może odwołać darowiznę nawet 

już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. 

Przepisy nie określają dokładnie czym jest rażąca niewdzięczność, tym samym każda sytuacja 

powinna być oceniana indywidualnie. Przykłady rażącej niewdzięczności można jednak 

wskazać dokonując przeglądu orzecznictwa sądowego w podobnych sprawach. 

 W znaczeniu potocznym niewdzięcznośc jest rozumiana jako brak poczucia do 

jakichkolwiek zobowiązań moralnych względem osób, które udzieliły pomocy lub w inny 

sposób okazały dobro. Istotne jest tutaj zarówno zachowanie całokształtu okoliczności 

dotyczących zarówno obdarowanego, jak i darczyńcy, co podkreślił Sąd Najwyższy 

w wyroku z dnia 4 lutego 2005 r. (I CK 571/04). Jeżeli pomiędzy stronami umowy darowizny 

istnieje konflikt, sąd będzie oceniał jego przyczyny i okoliczności. Przy dokonywaniu takiej 

oceny nie można nie uwzględnić charakteru konkretnych relacji między obdarowanym 

i darczyńcą oraz norm wyznaczających zakres akceptowalnych zachowań zarówno w całym 

społeczeństwie, jak i w grupie społecznej, do której należy darczyńca (tak wskazał Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 13 października 2005 r., I CK 112/05). Za rażącą niewdzięczność 

może być uznana jedynie taka czynność czy zaniechanie obdarowanego, które były 

skierowane przeciwko darczyńcy ze świadomością i w nieprzyjaznym zamiarze, nie zaś 

krzywdy niezamierzone, popełnione w uniesieniu, czy rozdrażnieniu, w szczególności 

wywołanym zachowaniem samego darczyńcy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 

24 października 2017 r., (VI ACa 971/16). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrwguytcmjvgm4q
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 Jako przykład rażącej niewdzięczności, przy uwzględnieniu powyższych kryteriów, 

sądy uznawały m. in. dokonanie przez obdarowanego przestępstwa przeciwko darczyńcy lub 

osobom dla niego najbliższym, rażące zaniedbywanie obowiązków rodzinnych (wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 26 stycznia 2018 r., II CSK 254/17) oraz poniżanie rodziców, 

przejawiające się we wskazywaniu im "gdzie jest ich miejsce" i stwarzaniu sytuacji mających 

im to uświadomić (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 lipca 2016 r., 

I ACa 459/16). 

 Jakie z kolei zachowania obdarowanego nie były uznawane przed sądy za rażącą 

niewdzięczność? Przykładowo zdrada małżeńska dokonana przez obdarowanego względem 

córki darczyńców (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2003 r., V CKN 1829/00,), 

niestawanie przez obdarowanego po stronie darczyńcy w konflikcie z inną osobą w każdej 

sytuacji i bez względu na obiektywny sąd (wyrok Sądu apelacyjnego z dnia 9 lutego 2016 r., 

I ACa 901/15), czy też rozwód obdarowanych (wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 

12 stycznia 2018 r., I Aca 688/17). 

 W przypadku istnienia przesłanek do odwołania darowizny, darczyńca powinien 

złożyć obdarowanemu oświadczenie na piśmie. Najlepiej wysłać oświadczenie listem 

poleconym na adres zamieszkania obdarowanego lub wręczyć mu je osobiście 

przy świadkach. W przypadku ewentualnej sprawy sądowej ułatwi to wykazanie, 

że oświadczenie o odwołaniu darowizny zostało złożone skutecznie.  

Złożenie oświadczenia o odwołaniu darowizny jest ograniczone terminem, 

mianowicie 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. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do 

czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem 

(art. 899 § 1 kodeksu cywilnego). 

 Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny przysługuje również 

spadkobiercom darczyńcy, gdy ten w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy 

obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, 

którego skutkiem była śmierć darczyńcy. 

Obdarowany musi zwrócić przedmiot darowizny, a w przypadku nieruchomości 

konieczne jest również złożenie przez niego oświadczenia o przeniesieniu własności 

z powrotem na darczyńcę (w formie aktu notarialnego). Jeżeli obdarowany odmawia zwrotu 

rzeczy lub złożenia oświadczenia o zwrotnym przeniesieniu własności, zasadne jest 

wytoczenie powództwa do sądu odpowiednio o wydanie rzeczy lub złożenie przez sąd 

zastępczego oświadczenia woli. Zwrot przedmiotu darowizny powinien nastąpić stosownie 

do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego 

odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, 

który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrugaydmmrtgmyq
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25008569&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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 Odwołanie darowizny ma charakter obligacyjny, w ten sposób, że nakłada na 

obdarowanego obowiązek zwrotu świadczenia. Oświadczenie darczyńcy wywiera skutek od 

momentu jego dokonania na przyszłość (ex nunc). 

 

Autor: Arkadiusz Kuśpit– Radca Prawny 
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5. Uznanie dziecka pozamałżeńskiego jako forma ustalenia pochodzenia 

dziecka 

W polskim prawie obowiązuje domniemanie, zgodnie z którym ojcem dziecka jest 

ten, na którego wskazuje małżeństwo. Zgodnie z art. 62 § 1 Kodeksu Rodzinnego 

i Opiekuńczego - jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 

trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża 

matki. Przepis ten wskazuje również, iż wskazanego domniemania nie stosuje się, 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). Dodatkowo należy mieć na uwadze regulację zawartą w art. 62 § 2 k.r.o. zgodnie 

z którym, jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia 

małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że 

pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie pochodzenia od drugiego męża nie dotyczy 

przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej 

prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki. 

W innych przypadkach, jeżeli dziecko nie rodzi się w związku małżeńskim lub we 

wskazanym powyżej, przewidzianym przez prawo czasie od jego ustania lub unieważnienia 

(czyli nie zachodzi tzw. domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy 

domniemanie takie zostało obalone) ustalenie ojcostwa w pierwszej kolejności może 

nastąpić poprzez instytucje uznania ojcostwa. 

 

Czym jest uznanie dziecka? 

Uznanie dziecka jest formą przyznania faktu pochodzenia dziecka od mężczyzny, 

który uznaje swoje ojcostwo. Mężczyzna składając oświadczenie o uznaniu dziecka 

stwierdza, że dane dziecko pochodzi od niego i chce, aby było uważane za jego dziecko. Jest 

to akt dobrowolny, nikt bowiem nie może zmusić faktycznego ojca dziecka do złożenia 

takiego oświadczenia.  

 

Gdzie można złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka? 

 

Uznanie ojcostwa następuje najczęściej przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 

(USC). Zgodnie z art. 73 § 1 k.r.o. uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego 

dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem 

dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia 

oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. 

Należy mieć na uwadze, że żadna procedura o charakterze dowodowym wykazująca 

związek genetyczny pomiędzy mężczyzną a dzieckiem nie jest przepisach prawa 
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przewidziana. Kierownik USC nie prowadzi jakiegokolwiek postępowania mającego na celu 

ustalenie, czy stawiający się mężczyzna jest rzeczywiście ojcem dziecka.  

Jednakże kierownik USC może odmówić przyjęcia oświadczeń rodziców dziecka, jeżeli 

uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. 

Odmowa może mieć miejsce m.in. w sytuacji gdy wcześniej ustalono pochodzenie dziecka od 

innego mężczyzny (które nie zostało skutecznie zakwestionowane) lub osoba zainteresowana 

złożeniem oświadczenia nie osiągnęła wymaganego wieku lub jej stan rozwoju albo 

psychiczny budzi wątpliwości.  

W urzędzie kierownik wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne 

do uznania ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepisy 

o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka. 

Uznanie ojcostwa może nastąpić nie tylko przed kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego. Artykuł 73 § 1 k.r.i.o. przewiduje możliwość złożenia oświadczeń także przed 

sądem opiekuńczym, w szczególności w sytuacji gdy kierownik USC odmówił przyjęcia 

oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa. 

Za granicą uznanie dopuszczane jest przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną 

do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo 

jedno z nich są obywatelami polskimi. Konsul odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do 

uznania ojcostwa z przyczyn, z jakich odmówić może kierownik urzędu stanu cywilnego. 

Dodatkowo w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka 

lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa 

może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo 

gminy. Wymienione podmioty, które przyjęły oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa, 

zobowiązane są do niezwłocznego przesłania dokumentacji z tej czynności (protokołu) do 

właściwego urzędu stanu cywilnego. 

 

Kto może złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa? 

Oświadczenie konieczne do uznania dziecka może zostać złożone jedynie przez 

osobę, która ukończyła 16 lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego 

ubezwłasnowolnienia.  

Z uwagi na brak pełnej zdolności do czynności prawnych osoby, które ukończyły 16 lat 

ale nie ukończyły 18 lat, składają oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa tylko przed 

sądem opiekuńczym. 

Może jednakże zdarzyć się przypadek, w którym 16-letnia kobieta uzyska pełną 

zdolność do czynności prawnych – gdy sąd zezwoli jej na zawarcie małżeństwa z ważnych 

powodów. W takim wypadku, z uwagi na posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej, 

może ona złożyć potwierdzenie (o którym mowa w art. 73 § 1 k.r.o.)  przed kierownikiem 

USC. 
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W stosunku do kogo można złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa? 

 

Przede wszystkim uznanie może być dokonane w stosunku do dziecka, które nie 

ukończyło jeszcze 18 lat, a zatem osiągnięcie pełnoletności przez dziecko wyłącza 

uprawnienie do uznania ojcostwa.  

Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może 

nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie 

o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko 

osiągnęłoby pełnoletność. 

Nadto dopuszczalne jest uznanie dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego 

(nasciturusa). Jest to sytuacja sporadyczna, jednakże w przypadkach nadzwyczajnych (np. 

śmiertelnej choroby mężczyzny, który chce uznać dziecko) przepisy prawa dopuszczają aby 

ojciec mógł złożyć stosowne oświadczenie. Przy uznaniu dziecka jeszcze nienarodzonego 

konieczne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę matki dziecka.  

Samo stwierdzenie przez rodziców objawów domyślnych lub prawdopodobnych ciąży jest 

niewystarczające do wykazania poczęcia, a tym samym do uznania ojcostwa. 

 

Jakie nazwisko będzie nosić dziecko przy uznaniu ojcostwa? 

Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane 

w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami 

koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo 

nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli 

rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko 

składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.  

Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest 

potrzebna jego zgoda. 

 

 

Reasumując przyznanie faktu pochodzenia dziecka poprzez jego uznanie wywołuje 

doniosłe skutki w sferze osobistej dziecka, składającego oświadczenie mężczyzny oraz matki. 

Najistotniejszą konsekwencją uznania jest sam fakt ustalenia ojcostwa, dzięki czemu dziecko 

od tego momentu ma wskazanych w akcie stanu cywilnego obydwoje rodziców. Uznanie 

dziecka powoduje skutki prawne w różnych sferach życia, m.in. ojciec zyskuje władzę 

rodzicielską nad dzieckiem, dziecko przybiera nazwisko wskazane w oświadczeniach 

rodziców, powstaje wzajemne prawo dziedziczenia, czy też obowiązek alimentacyjny 

względem dziecka. Przede wszystkim jednakże doniosłość tej instytucji przejawia się w tym, 

że mężczyzna składając oświadczenie o uznaniu ojcostwa poczuwa się do rodzicielstwa 

i z własnej woli chce dołożyć wszelkich starań przy wychowaniu swojego dziecka. 

 

        Autor: Paweł Włoch - adwokat 
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6. Umowa dożywocia czy służebność 

W umowie dożywocia właściciel nieruchomości, zobowiązuje się przenieść własność tej 

nieruchomości na zbywcę w zamian za dożywotnie utrzymanie, a więc dostarczenie 

wyżywienia, ubrania, światła i opału czy też pielęgnowanie w chorobie. Dożywocie polega tu 

na przekazaniu własności domu w zamian za prawo do dożywotniego w nim mieszkania i do 

opieki świadczonej przez nowego właściciela nieruchomości. Jak wynika z treści art. 908 

Kodeksu cywilnego, strony mogą swobodnie kształtować treść obowiązków nakładanych na 

nabywcę nieruchomości w związku z umową dożywocia, czyli to strony określają, co należy 

rozumieć pod pojęciem dożywotniego utrzymania, jakie świadczenia zapewnia nabywca 

nieruchomości zbywcy tej nieruchomości, w zamian za przeniesienie nieruchomości. Dopiero 

w braku postanowień umownych wchodzą świadczenia określone w art. 908 Kodeksu 

cywilnego, czyli że nabywca nieruchomości ma zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, 

tj. przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła 

i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu 

własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. 

Następstwem przeniesienia własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia jest 

obciążenie tej nieruchomości prawem dożywocia, co oznacza, że wynikające z tej umowy 

obciążenia wywierają skutki wobec wszystkich, a zatem nie tylko wobec stron umowy 

dożywocia i osób bliskich zbywcy, na rzecz których prawo to zostało ustanowione (art. 910 

§1 Kodeksu cywilnego). Warto pamiętać, że obciążenie nieruchomości dożywotnim prawem 

mieszkania nie przeszkadza właścicielowi nieruchomości w swobodnym rozporządzaniu 

nieruchomością, który nie musi uzyskiwać zgody poprzedniego właściciela jako dożywotnika 

o zgodę, aby sprzedać nieruchomość. 

Z chwilą podpisania umowy o dożywocie, zobowiązany staje się pełnoprawnym właścicielem 

nieruchomości i może nią rozporządzać jak właściciel. Nabywca nieruchomości na podstawie 

umowy dożywocia może tę nieruchomość sprzedać, lecz wówczas nabywca ponosi także 

osobistą odpowiedzialność za świadczenia objęte prawem dożywocia, chyba że stały się one 

wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie była jeszcze jego własnością. 

Prawo dożywocia podlega ujawnieniu w księdze wieczystej. Umowa dożywocia, podobnie jak 

każda umowa przenosząca własność nieruchomości (sprzedaż, darowizna) musi być zawarta 

pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego. Treść prawa dożywocia uzyskiwanego 

w zamian za przeniesienie własności nieruchomości musi być określona w umowie w sposób 

szczegółowy. Postanowienia umowy są wiążące nie tylko dla stron, czyli zbywcy i nabywcy 

nieruchomości, ale także dla osoby bliskiej zbywcy, jeżeli dożywocie zostało dla takiej osoby 

zastrzeżone. Zbywcę i osobę bliską zbywcy, dla których dożywocie zostało zastrzeżone, 

nazywamy dożywotnikami. Umowa powinna dokładnie określać rodzaj i wielkość świadczeń, 
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a także ich zmianę w wypadku wygaśnięcia prawa dożywocia w stosunku do jednego 

z dożywotników, gdy pozostaje jeszcze drugi z nich. W innym wypadku prawo dożywocia 

ustanowione na rzecz kilku osób ulega w razie śmierci jednej z tych osób odpowiedniemu 

zmniejszeniu. 

Renta zamiast dożywocia 

Zgodnie z art. 914 Kodeksu cywilnego, w przypadku zbycia nieruchomości przez 

zobowiązanego dożywotnik ma prawo domagać się zamiany przysługującego mu prawa 

dożywocia na rentę. 

Ponadto, art. 913 kodeksu cywilnego dopuszcza możliwość zamiany wszystkich  

lub niektórych świadczeń objętych treścią dożywocia, jeżeli z jakichkolwiek powodów 

wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać 

od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności.  

W przypadku, gdy relacje pomiędzy dożywotnikiem a nabywcą nieruchomości diametralnie 

się zmienią po zawarciu umowy dożywocia, wówczas sąd, na żądanie jednej z nich zamieni 

wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę 

odpowiadającą wartości tych uprawnień. Z żądaniem zamiany świadczeń objętych treścią 

prawa dożywocia na dożywotnią rentę może wystąpić każda ze stron umowy dożywocia. 

W wyjątkowych sytuacjach sąd może na wniosek którejkolwiek ze stron  

(z zastrzeżeniem, że dożywotnikiem jest zbywca nieruchomości) rozwiązać umowę  

o dożywocie. Wyrok rozwiązujący umowę dożywocia działa od momentu wydania przez sąd 

orzeczenia. Dożywotnik nie ma wówczas obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń, 

a nieruchomość podlega zwrotowi w takim stanie, w jakim znajduje się  

w chwili uprawomocnienia się wyroku. W razie jednak ulepszenia nieruchomości osobie 

zobowiązanej do zwrotu przysługuje roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. 

W jednym przypadku powództwo o rozwiązanie umowy dożywocia jest niedopuszczalne –

 gdy nastąpiło zbycie nieruchomości obciążonej dożywociem (wyrok SN z 17 marca 2004 r., II 

CK 91/03). W takiej sytuacji bowiem dożywotnikowi, na podstawie art. 914 Kodeksu 

cywilnego, przysługuje prawo do żądania zamiany umowy dożywocia na dożywotnią rentę 

odpowiadającą wartości tego prawa. 

Jeśli natomiast zobowiązany z umowy dożywocia nie realizuje ciążących na nim obowiązków 

(dostarczenie utrzymania, wyżywienia itp.), uprawniony ma prawo wytoczyć przeciwko 

niemu powództwo o zasądzenie umówionych świadczeń lub o odszkodowanie za nienależyte 

wykonywanie umowy. Samo niewywiązywanie się nabywcy nieruchomości z obowiązku 

świadczenia na rzecz dożywotnika nie jest podstawą do zamiany dożywocia na rentę. 

 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a2

3
 

POWIAT  

ŁĘCZYŃSKI 

Służebność mieszkania a dożywocie 

Właściciele nieruchomości, decydując się na darowanie nieruchomości swoim dzieciom, 

wnukom, bardzo często zastanawiają się, jak to zrobić, aby w pewnym momencie życia nie 

zostać pozbawionym mieszkania czy też środków do życia. Powszechnie stosowaną umową 

do przeniesienia własności nieruchomości w rodzinie jest umowa darowizny. Jednak ta 

umowa nie zapewnia osobom dokonującym darowizny żadnych praw i roszczeń w stosunku 

do osób obdarowanych. Jeżeli na przykład rodzice, na podstawie umowy darowizny darują 

dom swojemu synowi, oczekując, że będzie się nimi zajmował do końca życia, to muszą 

wierzyć synowi na słowo, ponieważ takie zobowiązanie nigdzie nie zostało zapisane i nie 

będzie dla syna wiążące. 

Umowę darowizny nieruchomości z zastrzeżeniem służebności mieszkania należy odróżnić 

od umowy dożywocia. Często mylnie służebność jest pojmowana jako dożywocie, natomiast 

te dwie instytucje reguluje zupełnie inna podstawa prawa cywilnego. Pełniejszą formą 

zabezpieczenia na starsze lata jest umowa dożywocia (art. 908 k.c.), a nie umowa darowizny 

(art. 888 k.c.) z zastrzeżeniem służebności mieszkania. 

Czym się zatem różni służebność mieszkania od umowy dożywocia? W literaturze przyjmuje 

się, że służebność mieszkania to prawo do „zamieszkiwania”, a więc zajmowania 

oznaczonego pomieszczenia mieszkalnego dla schronienia, wypoczynku, snu, przyrządzania 

posiłków, dokonywania czynności higieny osobistej, zaspokajania potrzeb kulturalnych, itp. 

Nie ma tu natomiast  obowiązku zapewnienia  utrzymania, dostarczania wyżywienia, 

zapewnienia  pomocy w chorobie, jak przy umowie dożywocia. 

Warto zatem zadbać, aby w samej umowie ustanowienia służebności czy dożywocia 

dokładnie opisać, jaka ma być treść wiążącego porozumienia. Wszelkich wyjaśnień w tym 

zakresie udzieli stronom notariusz. 

Autor: Piotr Kaniowski – radca prawny 

 

 

 

 

 

 


