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Rozwód… a może separacja? 
 

Obecnie coraz częściej wobec kryzysu w małżeństwie, małżonkowie stają przed 

trudnym wyborem – czy wystąpić do sądu o rozwód? Czy też jest to kryzys, który 

przeminie, a małżonek potrzebuje jedynie przysłowiowego wiadra zimnej wody 

i wystarczy w tym przypadku separacja? W takich sytuacjach ważne jest zrozumienie 

różnic pomiędzy tymi rozwiązaniami. 

Rozwód i separacja – jakie są podstawowe różnice? 

Rozwód to rozwiązanie ostateczne, separacja tymczasowe (przynajmniej 

w założeniu, choć oczywiście można funkcjonować mając orzeczoną separację do końca 

życia). Rozwód powoduje, że małżeństwo formalnie przestaje istnieć. Dotychczasowi 

małżonkowie, którzy spędzili ze sobą często wiele lat życia z chwilą orzeczenia rozwodu 

w świetle prawa stają się dla siebie zupełnie obcymi ludźmi. Od tej decyzji w zasadzie nie 

ma odwrotu (no chyba że kolejne małżeństwo z tą samą osobą… ale czy o to nam chodzi?).  

Separacja natomiast nie powoduje, że małżeństwo przestaje istnieć. Wprowadza 

jedynie pewien stan zawieszenia. Przy orzeczonej separacji nie jest możliwe zawarcie 

nowego małżeństwa, ani powrót do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego. 

W związku z tym, że jest rozwiązaniem „tymczasowym”, może w każdym czasie zostać 

zniesiona na zgodny wniosek małżonków.  

Nie wystarczy sama wola małżonków - ważne są ustawowe przesłanki… 

Niezależnie od samej woli małżonków, aby sąd mógł orzec rozwód lub separację 

niezbędne jest spełnienie ustawowych przesłanek. Podstawowa z nich odnosi się do 

rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku orzekania rozwodu musi być on zupełny 

i trwały, natomiast w przypadku orzekania separacji jedynie zupełny (tu zakładamy 

jeszcze możliwość, że jest to sytuacja tymczasowa i pożycie małżeńskie w przyszłości 

wróci). 

Od dłuższego czasu między mną a mężem się nie układa, coraz częściej się kłócimy. Mamy 

wprawdzie wspólne dziecko ale nawet nie śpimy już razem. Mąż przeniósł się do salonu. 

Dodatkowo często wyjeżdża. Kilkukrotnie mówił, że chce rozwodu ale nic z tym jeszcze nie zrobił. 

Ja wciąż go kocham i chciałabym ratować ten związek. Koleżanka mówiła, że może warto 

wystąpić o separację. Nie wiem jednak do końca na czym to polega… (Anna, 36 lat) 
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Rozkład pożycia czyli właściwie co? 

W dużym uproszczeniu o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego mówimy 

kiedy ustały więzi fizyczne, duchowe oraz gospodarcze pomiędzy małżonkami. Gdy 

zostanie zachowana co najmniej jedna więź np. gospodarcza nie można mówić 

o spełnieniu przesłanki zupełnego rozkładu pożycia. Podobnie gdy nie ustanie więź 

cielesna pomiędzy małżonkami, w takiej sytuacji orzeczenie rozwodu lub separacji 

również będzie niemożliwe.  

Należy zwrócić uwagę, że pozostawanie małżonków w dobrej relacji ze sobą nie 

wyklucza ustania między nimi pożycia charakterystycznego dla małżeństwa, a tym 

samym orzeczenia rozwodu. Fakt przyjaznego odnoszenia się małżonków do siebie 

i wspólnych dzieci pomimo ustania pożycia świadczy jedynie o ich dojrzałości. Istotą 

rozkładu pożycia nie jest nienawiść i niekulturalne odnoszenia się do siebie przez 

małżonków. Rozstania w przyjaźni nie stanowią przeszkody dla orzeczenia rozwodu, o 

czym często się zapomina. 

Rozwód i separacja a sytuacja małoletnich dzieci 

Zarówno w przypadku orzekania o rozwodzie jak i separacji jeżeli małżonkowie 

mają wspólne małoletnie dzieci sąd ureguluje zasady wykonywania władzy rodzicielskiej 

(np. pozostawi jak do tej pory, ograniczy jednemu z małżonków), miejsce zamieszkania 

dzieci (przy którym z rodziców), kontakty z dziećmi (dla rodzica, który zamieszkuje 

oddzielnie) oraz zasady dotyczące pokrywania kosztów ich utrzymania (alimenty). 

Należy pamiętać, gdyby miało ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci zarówno 

orzeczenie rozwodu jak i separacji jest niedopuszczalne. 

Co jeśli jeden z małżonków będzie chciał rozwodu a drugi separacji? 

Wtedy sąd wnikliwie zbada przesłanki, w szczególności czy rozkład pożycia 

między małżonkami ma charakter trwały. Jeśli przesłanka ta zostanie spełniona sąd 

przychyli się do wniosku małżonka i orzeknie rozwód. 

Art.  612 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

§ 1. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie 

to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. 

§ 2. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest 

uzasadnione, sąd orzeka separację. 
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Kiedy warto wstrzymać się z rozwodem i wystąpić o separację? 

 Decyzja jest tutaj zawsze kwestią indywidualną. Jako małą podpowiedź można 

wskazać „odwracalność” separacji. Zatem, jeśli pomimo tego, że obecnie sytuacja jest 

trudna, tkwicie w dużym kryzysie i zupełnie się od siebie oddaliliście, jeśli tylko widzisz 

jakąkolwiek możliwość dalszego wspólnego życia z małżonkiem powinieneś rozważyć 

również separację. Pamiętaj, że orzeczenie separacji nie wyłączna możliwości 

późniejszego orzeczenia rozwodu. 

 

 

  

Warto wiedzieć… 

Od separacji orzekanej przez sąd należy odróżnić separację faktyczną. Jest to separacja 

nieformalna. Wprawdzie między małżonkami ustają więzi, zazwyczaj mieszkają oni 

oddzielnie, każdy utrzymuje się sam, często nie rozmawiają ze sobą jednak stan ten nie 

wywołuje skutków prawnych takich jak separacja orzeczona przez sąd (np. rozdzielność 

majątkowa, konieczność uregulowania kwestii związanych z małoletnimi dziećmi 

małżonków itp.). 
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Alimenty – jaka kwota? 
 

Obecnie wiele dzieci wychowuje się mieszkając z jednym rodzicem. Sytuacja jest 

komfortowa jeśli drugi z rodziców regularnie wspiera finansowo dziecko. Niestety często 

nie poczuwa się on do tego obowiązku. Tymczasem jest to obowiązek wynikający 

z przepisów prawa i nie wyłącza go nawet często przywoływana przez takich rodziców 

ich trudna sytuacja finansowa. 

  W takich sytuacjach niekiedy konieczne jest wystąpienie do sądu z pozwem 

o alimenty. Właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

Wnoszący pozew może wybrać między sądem właściwym dla miejsca zamieszkania 

pozwanego rodzica lub miejsca zamieszkania uprawnionego dziecka. Strona dochodząca 

alimentów z mocy ustawy zwolniona jest z ponoszenia kosztów sądowych, zatem złożenie 

pozwu nie wiąże się z koniecznością opłacenia go. 

Chcę złożyć pozew do sądu ale nie wiem jaką kwotę alimentów wpisać… 

To dość powszechnie spotykany problem. Bardzo często rodzic występujący do 

sądu z pozwem o alimenty ma problem w określeniu ich wysokości. Często pojawia się 

pytanie czy są jakieś alimenty minimalne i maksymalne, czy jest jakiś przepis który 

pomógłby określić ile alimentów należy się dziecku. Niekiedy rodzic występujący w 

Art. 133 §  1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze 

w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na 

pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. 

art. 135 §1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz 

od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

Z ojcem moich dzieci rozstałam się po 7 latach szczęśliwego związku. Doszło do zdrady, 

której nie byłam w stanie tego zaakceptować. Po tym jak zakończyłam ten związek 

i wyprowadziłam się z dziećmi (Julka - 3 lata i Patryk - 1,5 roku) mój były partner nie 

widzi potrzeby finansowego wspierania nas, a przynajmniej swoich dzieci. Chcę wystąpić 

do sądu o alimenty, ale nie wiem ile mogę żądać… (Agata, 26 lat) 
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imieniu dziecka ma obawy, że kwota jest za duża bo np. drugi rodzic nie pracuje i nie ma 

szans, aby ją płacił co miesiąc. W przepisach nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na 

pytanie jaką wysokość powinny mieć alimenty na dziecko. Dają nam one jednak pewną 

podpowiedź, co powinniśmy wziąć pod uwagę. 

Usprawiedliwione potrzeby dziecka 

Co można uznać za potrzebę usprawiedliwioną, a co nią już nie będzie? Nie ma tutaj 

jednej właściwej odpowiedzi, która pasowałaby do każdej sprawy alimentacyjnej. 

Uznanie danej potrzeby za usprawiedliwioną będzie zależało w dużej mierze od wieku 

dziecka ale też m.in. od poziomu życia jego rodziców. Uzasadnione potrzeby dziecka są 

tym większe im wyższy poziom życia jego rodziców. Dziecko ma prawo do 

funkcjonowania na podobnej stopie życiowej jak jego rodzice zarówno wtedy, gdy 

prowadzili oni jedno gospodarstwo domowe, jak i po ich rozstaniu gdy mieszka tylko 

z jednym z nich. Jeśli do czasu rozstania rodziców dziecko żyło na wysokim poziomie (np. 

jeździło 3 razy w roku na zagraniczne wycieczki, uczęszczało do prywatnej szkoły i na 

wiele płatnych zajęć dodatkowych, miało drogie hobby), rozstanie rodziców nie powinno 

mieć wpływu na obniżenie tego poziomu pomimo tego, że dziecko mieszka 

z „biedniejszym” rodzicem. W niektórych sytuacjach może zdarzyć się tak, że potrzeby 

powszechnie uznawane za luksusowe zostaną potraktowane jako usprawiedliwione 

ponieważ dotychczas dziecko miało je zaspokajane. 

Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego rodzica 

Oczywiste jest, że wysokość alimentów będzie w dużej mierze zależała od 

rzeczywistej sytuacji finansowej zobowiązanego rodzica – ile zarabia, czy posiada jakiś 

majątek, który przynosi mu dochody, z czego się utrzymuje i czy ma jakieś osoby na 

utrzymaniu. Zazwyczaj nie wywołuje to wątpliwości. Często jednak pojawia się pytanie – 

co jeśli rodzic, od którego chcemy dochodzić zasądzenia alimentów nie pracuje? Albo 

pracuje ale na czarno i nie jesteśmy w stanie tego wykazać? Nie stanowi to przeszkody 

w staraniu się o alimenty. W takiej sytuacji należy wziąć pod uwagę dotychczasowe 

doświadczenie zawodowe takiej osoby, jej wykształcenie, staż pracy, dodatkowe 

umiejętności i ocenić jakie średnie dochody uzyskuje na rynku pracy osoba o podobnych 

kompetencjach.  

Jakie przykładowe wydatki można wziąć pod uwagę? 

1) Potrzeby podstawowe 

dostosowane do wieku i stanu zdrowia wyżywienie, odzież dostosowana do 

wzrostu dziecka i pory roku, odpowiednie obuwie, środki higieny, kosmetyki, 
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niezbędne leki, bieżące opłaty za mieszkanie wraz z mediami (proporcjonalnie do 

osób wspólnie zamieszkujących); 

2) Edukacja 

opłata za żłobek, przedszkole, odpowiednie dla wieku, zdolności i zainteresowań 

dziecka zajęcia pozalekcyjne, podręczniki, wyprawka szkolna, dojazdy do i ze 

szkoły oraz na zajęcia dodatkowe, korepetycje; 

3) Rozrywka i wypoczynek 

odpowiednie do wieku zabawki, przedmioty związane z zainteresowaniami 

dziecka i jego hobby (np. przybory do malowania, instrumenty muzyczne, sprzęt 

sportowy, książki), koszty wyjścia z rówieśnikami np. na pizzę, kręgle, wyjazdy na 

kolonie, obozy, wycieczki szkolne, wyjścia do kina, teatru, muzeum, zoo, na basen, 

koszty utrzymania zwierząt dziecka. 

 

  

Warto wiedzieć… 

Lepiej nieznacznie zawyżyć kwotę dochodzonych alimentów. Jeśli w pozwie będziemy wnosić 

o zasądzenie np. 200 zł na dziecko, to nawet jeśli sąd uzna za zasadne wydatki w większej 

kwocie nie będzie mógł jej zasądzić – sąd nie może wyjść ponad kwotę wskazaną przez nas, 

może natomiast ją obniżyć np. na skutek argumentów wskazywanych przez drugiego rodzica. 
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Kontakty z dzieckiem – jak regulować? 
 

Sytuacja optymalna występuje wtedy, kiedy rodzice pomimo niepozostawania 

w związku małżeńskim czy związku nieformalnym potrafią się ze sobą porozumieć 

w kwestii kontaktów z dziećmi. Niestety nie zawsze tak jest. Co wtedy? Można uregulować 

je przed sądem. 

Kontakty to nie tylko spotkania osobiste 

Kontakty z dzieckiem często utożsamiane są z osobistymi spotkaniami dziecka 

z rodzicem. Oczywiście jest to na pewno podstawa dla budowania relacji dziecko-rodzic. 

Możliwe są jednak również inne rozwiązania. Będą miały one tym większe znaczenie, im 

więcej kilometrów będzie dzieliło dziecko od rodzica. 

Co możemy uregulować? 

1) Bezpośrednie przebywanie z dzieckiem - odwiedziny w miejscu zamieszkania 

dziecka, zabranie dziecka poza dom/mieszkanie np. do parku, do sali zabaw, na 

basen, zabranie dziecka do swojego miejsca zamieszkania. 

2) Kontakt z dzieckiem „na odległość” – rozmowy telefoniczne, rozmowy przez 

komunikatory internetowe (np. Messanger, WhatsApp, Skype), połączenia wideo. 

Stopnień szczegółowości regulacji kontaktów będzie zależał w dużej mierze od naszych 

relacji z drugim rodzicem. Im są one trudniejsze i im silniejszy jest konflikt pomiędzy 

rodzicami, tym lepiej te kontakty uregulować możliwie szczegółowo. 

Jakie daty warto wziąć pod uwagę regulując kontakty?  

Wszelkie święta, wakacje, ferie, dzień ojca, dzień matki, urodziny dziecka, 

mikołajki, itp. 

Moja była partnerka uniemożliwia mi kontakt z synem. On ma 8 lat i potrzebuje ojca. Kocham go 

i chcę z nim spędzać czas. Pomimo rozstania z moją ex chciałbym, żeby syn wiedział o tym, że ma 

też ojca na którego zawsze może liczyć. Niestety od paru miesięcy w ogóle go nie widziałem, 

jedynie raz rozmawiałem przez internet na kamerkach. Jak zmusić moją byłą żeby nie zabraniała 

mi kontaktów z synem? Ona robi mi to na złość, bo nie rozstaliśmy się w zgodzie… (Mariusz, 36 

lat) 
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Przykładowe zapisy 

W każdy czwartek od godz. 16.00 do godz. 18.00, w każdą nieparzystą sobotę 

miesiąca od godz. 10.00 do godz. 18.00, pierwszy tydzień ferii zimowych od soboty 

od godz. 10.00 do kolejnej soboty do godz. 10.00, wakacje od 1 do 15 lipca i od 1 do 15 

sierpnia, Święta Bożego Narodzenia w każdym roku parzystym z ojcem od 24 grudnia 

od godz. 10.00 do 26 grudnia do godz. 17.00, Święta Bożego Narodzenia – drugi dzień 

Świąt, tj. 26 grudnia od godz. 10.00 do godz. 18.00 

Dodatkowo warto wskazać, że we wskazanych godzinach rodzic ma obowiązek 

odebrania dziecka z jego miejsca zamieszkania (lub np. ze szkoły po zakończonych 

lekcjach) a następnie odstawienia go z powrotem do domu, obowiązkiem drugiego 

rodzica jest natomiast przygotowanie dziecka na tą okoliczność (przygotowanie 

odpowiedniego ubioru, zabawek, ewentualnych leków itp.) 

Opieka naprzemienna 

W praktyce coraz częściej, choć wciąż rzadko w porównaniu do krajów Zachodu, 

rodzice decydują się na tzw. opiekę naprzemienną. Jest ona możliwa jednak tylko wtedy, 

kiedy rodzice pomimo rozstania potrafią ze sobą współpracować dla dobra dziecka. 

W takiej sytuacji dziecko część czasu mieszka z matką, część z ojcem. Zazwyczaj są to 

okresy o zbliżonej długości (np. 2 tygodnie u jednego rodzica, następnie 2 tygodnie 

u drugiego rodzica). W bogatszych społeczeństwach zdarza się, że rodzice kupują trzecie 

mieszkanie, w którym na stałe mieszka dziecko, natomiast rodzice wymieniają się np. co 

2 tygodnie. Ten system wymaga jednak zawsze silnej współpracy pomiędzy rodzicami, 

co często jest niestety w takich sytuacjach trudne. 

Dobro dziecka jest najważniejsze 

Sąd kierując się dobrem dziecka może ograniczyć utrzymywanie kontaktów 

rodziców z dzieckiem. W szczególności sąd może: 

• zakazać spotykania się z dzieckiem; 

• zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu; 

• zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo 

opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd; 

• ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość; 

• zakazać porozumiewania się na odległość. 
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Co więcej, w wyjątkowych sytuacjach jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców 

z dzieckiem w opinii sądu poważnie zagraża jego dobru lub je narusza, sąd może w ogóle 

zakazać ich utrzymywania. 

Podsumowując… 

Możliwości w zakresie ustalanie kontaktów jest bardzo wiele. Warto próbować 

wypracować jak najszerszą płaszczyznę porozumienia i wykazywać się elastycznością. 

Nie wszystkie sytuacje życiowe jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć. Pamiętajmy, że 

kontakty nie są ustalane raz na zawsze i w każdym momencie w razie zmiany istotnych 

okoliczności można wnioskować o ich zmianę. 

  

Warto wiedzieć… 

Jeżeli drugi rodzic uniemożliwia kontakty dziadków z wnukami, podobnie jak w przypadku 

rodziców, możliwe jest uregulowanie kontaktów na drodze sądowej. 
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Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę 

z perspektywy pracownika 
 

 

Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy 

o pracę. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno nastąpić na piśmie. Gdy nasza 

umowa była zawarta na czas nieokreślony pracodawca w takim piśmie zobowiązany jest 

wskazać przyczynę uzasadniającą jej wypowiedzenie. Co więcej powinno się w nim 

znaleźć także pouczenie o przysługującym nam prawie odwołania się do sądu pracy. 

Okres wypowiedzenia 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem następuje z upływem okresu 

wypowiedzenia. Zależy on od naszego stażu pracy u danego pracodawcy. Kwestię tą 

szczegółowo reguluje art. 36 §1 Kodeksu pracy. Wskazuje on, że okres wypowiedzenia 

umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony 

jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 

• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 

• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 

• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 

Warto wiedzieć… 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność 

kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. 

Pracuję w firmie XYZ już od kilkunastu lat, od dawna mam już umowę na czas nieokreślony. 

W ubiegłym tygodniu pracodawca wręczył mi wypowiedzenie twierdząc, że znajdzie kogoś komu 

będzie mógł płacić mniej niż mi (w rozmowie z szefem nie chciałam zgodzić się na obniżkę 

wynagrodzenia). Uważam, że to niesprawiedliwe. Czy mogę wyciągnąć jakieś konsekwencje 

w stosunku do niego? (Klaudia, 41 lat) 
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Oczywiście po wręczeniu wypowiedzenia pracownik ma obowiązek wykonywania 

swojej pracy tak jak dotychczas, aż do momentu kiedy umowa się rozwiąże. Czasem 

jednak taka sytuacja nie będzie „na rękę” pracodawcy. W takich sytuacjach ma on 

możliwość zwolnienia takiego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. W tym czasie 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tak jakby normalnie świadczył pracę. 

Dni wolne na poszukiwanie pracy 

Kolejnym uprawnieniem pracownika w okresie biegu terminu wypowiedzenia są 

dni wolne z przeznaczeniem na poszukiwanie nowej pracy. Ich udzielenie jest 

obowiązkiem pracodawcy, a pracownik w tym czasie zachowuje prawo do 

wynagrodzenia. Ile dni zwolnienia na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikowi? 

Zależy to jak długi jest okres wypowiedzenia. I tak wymiar tego zwolnienia wynosi: 

• 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, 

• 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. 

Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu 

brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia 

umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochrona ta jest 

wyłączona w przypadku uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy. 

Nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenia umowy 

Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu 

pracy (pracodawca ma obowiązek pouczenia go o tej możliwości). W sytuacji gdy sąd 

ustali, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest 

nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - 

stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli 

umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich 

Warto wiedzieć… 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także 

w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze 

okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 
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warunkach albo o odszkodowaniu. Sąd pracy 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. 

Jeśli pracownik podjął pracę w wyniku przywrócenia do niej, przysługuje mu 

wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy 

okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę 

o pracę rozwiązano z pracownikiem będącym w wieku ochrony przedemerytalnej albo 

z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za 

cały czas pozostawania bez pracy. 

W przypadku gdy pracownik wnosił o odszkodowanie lub też sąd uznał 

przywrócenie do pracy za niemożliwe lub niecelowe wysokość odszkodowania 

przysługującego pracownikowi  jest równa wysokości jego wynagrodzenia za okres od 2 

tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. 

 

 

  

Warto wiedzieć… 

Art.  48 Kodeksu pracy 

§  1. Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od 

przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że 

przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. 

§  2. Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, 

może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym 

pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie 

pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez 

pracodawcę za wypowiedzeniem. 
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Dziedziczenie ustawowe – komu należy się spadek? 

 Jeżeli zmarły nie zostawił po sobie testamentu, mamy do czynienia 

z dziedziczeniem ustawowym. Jak to rozumieć? Kto będzie dziedziczył? W sposób 

szczegółowy regulują to przepisy prawa. 

Pierwsza grupa uprawnionych 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym w pierwszej kolejności po zmarłym do spadku 

powołane będą jego dzieci oraz małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, z tym 

wyjątkiem że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta 

całości spadku. 

A jeśli dziecko spadkodawcy zmarło wcześniej niż on… 

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który 

by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się 

odpowiednio do dalszych zstępnych (czyli dzieci dziecka). 

A co jeśli zmarły nie miał w ogóle dzieci? 

W sytuacji gdy zmarły nie miał dzieci do spadku powołany będzie jego małżonek 

i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem 

spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało 

ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego 

małżonkiem, wynosi połowę spadku. 

A co jeśli zmarły nigdy nie wziął ślubu i nie miał dzieci? 

Wtedy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. 

Dwa lata temu zmarł mój brat, był już wtedy wdowcem. Nigdy nie miał dzieci. Z tego co wiem nie 

zostawił żadnego testamentu. Czy to mi należy się spadek po nim? Nie mieliśmy więcej rodzeństwa 

a nasi rodzice już dawno nie żyją. Jak to formalnie załatwić? (Zofia, 67 lat) 

Pamiętaj… 

Małżonek znajdujący się w separacji (orzeczonej wyrokiem przez sąd) jest wyłączony 

z dziedziczenia ustawowego po drugim małżonku. 
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A czy rodzeństwo może dziedziczyć z ustawy? 

Jeśli jeden z rodziców uprawnionych do dziedziczenia nie dożył 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, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego 

zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między 

dalszych zstępnych spadkodawcy. 

Wracając do sytuacji małżonka… 

Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa 

spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu 

z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku. Natomiast udział spadkowy 

małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa 

spadkodawcy, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, 

rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. 

Dziadkowie 

W braku zstępnych (dzieci), małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych 

rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy. Dziedziczą oni 

w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, 

udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału 

następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. 

W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, 

który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych. 

Dziedziczenie pasierbów 

Warto wiedzieć…  
 

Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, także jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie 

rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Wyłączenie małżonka od 

dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych 

spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do 

wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o 

otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku. 
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W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia 

z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, 

których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. 

Ostatni spadkobiercy ustawowi 

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, 

powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca 

zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca 

zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania 

spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako 

spadkobiercy ustawowemu. 

Pamiętaj 

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Dziedziczenie 

ustawowe będzie miało miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. 

Jeśli testament został sporządzony, dziedziczyć będą osoby w nim wskazane. 
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Jak sporządzić testament? 

Po śmierci dziedziczenie może przebiegać na dwa sposoby. Albo zgodnie 

z pozostawionym przez zmarłego testamentem (takie dziedziczenie ma pierwszeństwo), 

albo zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (jeśli testamentu nie było lub z jakiś 

powodów okazał się nieważny). Coraz więcej osób decyduje się na pierwszą opcję. 

W dalszym ciągu wywołuje ona jednak wiele pytań. 

Rodzaje testamentów 

Najczęściej spotykane rodzaje testamentów to testamenty notarialne oraz 

testamenty sporządzane własnoręcznie (holograficzne). Błędne jest przekonanie, że 

testament notarialny jest w jakiś sposób lepszy. Zarówno jeden jak i drugi sposób 

wyrażenia ostatniej woli wywołuje takie same skutki i ma taką samą moc prawną. 

Jak samodzielnie sporządzić ważny testament? 

Aby sporządzany przez nas testament był ważny istotne są trzy aspekty. 

1. Testament musi być napisany w całości odręcznie przez spadkodawcę. 

Niedopuszczalne jest poproszenie innej osoby żeby napisała to co jej podyktujemy. 

Cała treść musi być napisana przez nas własnoręcznie. Analogicznie niedopuszczalne jest 

sporządzenie testamentu na komputerze, wydrukowanie go a następnie podpisanie. Taki 

testament również będzie nieważny. 

2. Wskazanie daty sporządzenia testamentu. 

Data powinna wskazywać na konkretny dzień. Brak tego elementu nie powoduje 

co do zasady nieważności testamentu. Jest jednak istotna co najmniej z dwóch powodów. 

Pozwala ustalić czy na dzień sporządzania testamentu spadkodawca miał pełną zdolność 

do czynności prawnych (jeżeli są w tym zakresie jakieś wątpliwości). Dodatkowo jeśli 

spadkodawca sporządził kilka testamentów, których postanowienia wykluczają się 

Jestem coraz starszy. Moja żona już nie żyje. Mieliśmy trójkę dzieci. Dwoje z nich mieszka 

za granicą, założyło tam rodziny, mają dobrą pracę. W Polsce został tylko jeden syn, niedawno 

w końcu założył rodzinę. Razem ze swoją żoną pomagają mi gdy np. muszę pojechać do lekarza 

czy zrobić większe zakupy. Oni nie mają swojego mieszkania. Chciałbym aby po mojej śmierci 

moje mieszkanie przeszło na nich. Chcę sporządzić testament ale nie do końca wiem jak… 

Słyszałem, że muszę iść do notariusza… (Zdzisław, 74 lata) 
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wzajemnie data sporządzenia każdego z nich będzie niezbędna przy ustaleniu najbardziej 

aktualnego oświadczenia woli. 

3. Podpis 

Podpis jest elementem koniecznym dla ważności naszego testamentu. Oczywiście 

musi być własnoręczny. Nie musi być natomiast czytelny. Ważne jest natomiast żebyśmy 

byli w stanie na podstawie testamentu jednoznacznie ustalić od kogo pochodzi to 

oświadczenie woli. 

Napisałem testament… co dalej? 

Na pewno warto poinformować jakąś bliską nam osobę o istnieniu testamentu 

i miejscu jego przechowywania. W przypadku naszej nagłej śmierci może nie być na to 

później czasu. W sytuacji gdy żądna bliska nam osoba nie będzie o naszym testamencie 

wiedziała może okazać się, że nikt go nigdy nie odnajdzie. Może też zdarzyć się sytuacja, 

że testament zostanie odnaleziony przez osobę z naszej najbliższej rodziny, która zniszczy 

nasz testament ze względu na to, że nie będzie on dla niej korzystny. Dojdzie wtedy do 

dziedziczenia ustawowego, którego pisząc testament chcieliśmy uniknąć. 

Kolejna istotna kwestia to odpowiednie warunki przechowywania naszego 

testamentu. Nie mogą one wpływać negatywnie na jego czytelność. Często będzie tak, że 

minie wiele lat od sporządzenia testamentu do naszej śmierci. Co więcej od śmierci mogą 

minąć kolejne lata zanim dojdzie do postępowania spadkowego. Dlatego ta kwestia, choć 

z pozoru błaha, jest również bardzo istotna.  

Testament notarialny 

Mimo takiej samej mocy prawnej intuicyjnie testament notarialny wydaje się nam 

bardziej pewny. Przede wszystkim nie musimy obawiać się, że nie dopełnimy jakiejś 

formalność, zrobimy jakiś błąd czy pominiemy jakiś istotny element bowiem nad 

Warto wiedzieć… 

Raz sporządzony testament w każdej chwili możesz odwołać. Możesz to zrobić w ten sposób, że 

sporządzisz nowy testament z późniejszą datą lub po prostu zniszczysz testament poprzedni 

jeśli chcesz, aby spadek po Tobie został rozdysponowany zgodnie z zasadami z Kodeksu 

cywilnego (dziedziczenie ustawowe). Jeśli zdecydujesz się sporządzić nowy testament i nie 

napiszesz w nim wprost, że poprzedni odwołujesz nieważne będą tylko te postanowienia 

z pierwszego testamentu, których nie da się pogodzić z treścią nowego testamentu. 
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wszystkim czuwa notariusz. Co więcej notariusz zadba też o bezpieczeństwo 

przechowywania naszego testamentu.  

Notarialny Rejestr Testamentów 

Od 2011 r. w Polsce funkcjonuje Notarialny Rejestr Testamentów. Zarejestrować 

w nim możemy zarówno testament notarialny jak i sporządzony własnoręcznie w zaciszu 

domowym. Przy sporządzaniu testamentu u notariusza najprawdopodobniej zostaniemy 

zapytani czy wpisać przygotowany dokument do rejestru. Jeśli wybraliśmy testament 

własnoręczny należy udać się do dowolnego notariusza i o taki wpis poprosić. Sam wpis 

do rejestru jest dobrowolny i bezpłatny.  

Rejestr nie zawiera informacji o treści testamentu, w szczególności danych osób 

powołanych do spadku. Potwierdza jedynie sam fakt istnienia testamentu i w jakiej 

kancelarii notarialnej taki dokument możemy ewentualnie odnaleźć. Sama informacja 

o sporządzeniu testamentu może być ujawniona dopiero po śmierci osoby, która go 

sporządziła. Aby ją uzyskać musimy przedstawić notariuszowi akt zgonu. Czynności te 

możemy dokonać przed dowolnie wybranym notariuszem. 

Warto zdecydować się na wpis naszego testamentu do Rejestru ponieważ 

w przyszłości ułatwi to jego odnalezienie i wykonanie naszej ostatniej woli.  
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Upadłość konsumencka – dla kogo? 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wszelkie zobowiązania finansowe 

powinniśmy zaciągać kierując się zdrowym rozsądkiem, dokonując dokładnej analizy swojej 

sytuacji finansowej pod kątem tego, czy będziemy w stanie dany dług spłacić, czy nas on nie 

przerośnie. Zawsze bierzmy odpowiedzialność za umowy, które podpisujemy i nie można 

liczyć na to, że „jakoś to będzie”. 

Niestety w życiu zdarzają się różne sytuacje, które diametralnie zmieniają naszą 

sytuację finansową. Nie wszystkie z nich da się przewidzieć i zabezpieczyć przed ich skutkiem 

- nagła ciężka choroba (nasz lub członka bliskiej rodziny), utrata pracy, klęska żywiołowa to 

tylko niektóre z nich. 

Co zrobić kiedy nie jesteśmy już w stanie spłacać zaciągniętej pożyczki? 

Oczywiście wszystko zależy od umowy, którą podpisaliśmy i kto udzielił nam pożyczki 

czy kredytu. Jedną z możliwości jest próba rozłożenia naszego zadłużenia na więcej rat niż 

mieliśmy ustalone tak aby ich wysokość zmalała na tyle, że kwota do spłaty co miesiąc jest dla 

nas możliwie niska. Niekiedy w umowach jest też zapis o możliwości tzw. wakacji 

kredytowych czyli możliwości odroczenia spłaty o kilka miesięcy. Warto przeanalizować swoją 

umowę pod tym kątem i podjąć próbę negocjacji. 

Ale tych długów jest już za dużo… Upadłość konsumencka 

Pewnie większość z nas słyszała o upadłości konsumenckiej. Jest to postępowanie 

sądowe skierowane do osób prywatnych, którego celem jest oddłużenie takiej osoby. 

Wniosek o upadłość może złożyć każdy dłużnik, który stał się niewypłacalny, czyli utracił 

zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przepisach 

przyjmuje się, że opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych w momencie 

składania wniosku powinno przekraczać trzy miesiące. Mówiąc prosto, wniosek 

o upadłość możemy złożyć w sytuacji gdy nasze bieżące dochody jak i posiadany majątek 

(środki pieniężne zgromadzone na rachunkach, nieruchomości, samochody i inne 

wartościowe przedmioty) nie są wystarczające do poradzenia sobie z posiadanym 

zadłużeniem. 

Mam ogromne zadłużenie, dzwonią do mnie kilka razy dziennie, wysyłają SMS-y, nachodzą 

w domu, już nie mogę tego wytrzymać… Mam komornika. Tych spraw jest tak dużo, że już sam 

się w tym pogubiłem. Utrzymuję się z emerytury, część z niej zabiera mi komornik. Dług jest tak 

ogromny, że nigdy go nie spłacę. Boję się, że moje dzieci kiedyś będą musiały to spłacać… (Dariusz, 

69 lat) 
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Jakie elementy zawiera wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? 

• imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli 

dłużnik nie posiada numeru PESEL - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną 

identyfikację; 

• NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed 

dniem złożenia wniosku; 

• wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika; 

• wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 

• aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 

• spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich 

oraz terminów zapłaty; 

• spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik 

kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie 

wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania; 

• listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich 

ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych; 

• informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje 

utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu 

miesiącach przed dniem złożenia wniosku; 

• informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 

dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były 

nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach; 

• informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 

dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były 

ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł; 

• oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. 

W zasadzie nie ma tu nic skomplikowanego… 

O ile samo wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może samo 

w sobie nie stanowić większego problemu (mamy gotowy formularz), trudności wywołać 
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może dokładne określenie listy naszych wierzycieli, wysokości naszego zadłużenia wraz 

z datami wymagalności poszczególnych roszczeń. Dlatego warto gromadzić wszelkie 

dokumenty dotyczące zawieranych pożyczek wraz z harmonogramami ich spłat, 

ewentualne wypowiedzenia tych umów, wezwania do zapłaty, pisma od komorników. 

Jeśli mamy wiele długów i terminy spłat datowane są na kilka lat wstecz możliwe jest, że 

już nawet kilkukrotnie nasz dług został sprzedany innemu podmiotowi. Szczególnie 

dokładnie należy przyglądać się dokumentom pochodzącym od podmiotów zajmujących 

się skupem wierzytelności, ponieważ w składanym wniosku konieczne jest wskazanie 

aktualnego wierzyciela. Praktyka pokazuje, że ten element wniosku sprawia niemal 

zawsze największe trudności. Warto jednak poświęcić na niego tyle czasu ile to niezbędne, 

aby dokładnie uzupełnić wszystkie wymagane pola. Jeśli coś pominiemy i tak 

uzupełnienie tego nas nie ominie. Sąd wezwie nas do uzupełnienia braków. 

 

 

Warto wiedzieć… 

Składając do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musimy uiścić opłatę 

w kwocie 30 zł. 


