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Rozwód, czynsz,
alimenty… czyli
prawne problemy
Polonusów
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„Każda sprawa dobrze załatwiona
daje mi satysfakcję, bez względu na to,
czy jest tylko pozbycie się drobnego
długu z karty kredytowej czy wielka
wypłata od niewywiązującego się
z umów kontrahenta” – mówi nam
Monika Ellacott, młoda polska
prawniczka z Manhattanu
Pani mecenas, Polacy w USA,
pewnie tak, jak i inni ludzie, prdzej czy póniej spotykaj w yciu
z problemem prawnym, któremu
sami nie potrafi podoa. Jeden z
Czytelników zada nam ostatnio
nastpujce pytanie: Przyjechaem do USA prawie 10 lat temu i
zostaem nielegalnie. W Polsce
mam on, ale tu poznaem mio swojego ycia, obywatelk
amerykask. lub z ni rozwizaby wiele moich problemów. Co
mam robi? Jak w takiej sytuacji
si rozwie?
– Czsto przychodz do mnie ludzie z podobnymi problemami. Jeli
wspómaonek w Polsce nie czyni
trudnoci, mona rozwie si „na
odlego” przy pomocy penomocnika, czyli prawnika w Polsce. Powodem do rozwodu jest wówczas kompletny rozpad wspóycia maeskiego, spowodowany czsto wieloletnia rozka. Jeli natomiast wspómaonek czyni opory sprawa jest
znacznie trudniejsza i nie zawsze
mona j rozwiza bez stawienia si
w sadzie, w Polsce. Wiele spraw mona rozwiza jednak drog negocjacji i wykazaniem dobrej woli, na
przykad zgod na opacanie alimentów na dzieci…
Inny problem: Jestemy w trakcie
rozwodu, a chciaam kupi miesz-

kanie na siebie, czy mog to zrobi przed dostaniem rozwodu?
M zgodzi si, ze podpisze osobna umow, e nie bdzie da ode
mnie poowy.
– W takiej sytuacji, pierwsze co
trzeba ustali, to jest czy pastwo
mieli intercyz, czyli umow gwarantujc odrbno majtkow. Umowa
ta pozwala wspómaonkom „odosobnienie” ich dorobku przedmaeskiego. Typowo podpisuj ja strony w wypadku, kiedy jedna jest bardziej majtna od drugiej. Jeli odpowiedz jest tu pozytywna, to mona dokona wszelkich transakcji z tej odrbnej masy majtkowej bez obawy,
e wspómaonek bdzie mia jakiekolwiek roszczenia. W innym przypadku radz wstrzyma si z tego rodzaju transakcjami a do momentu
ostatecznego wyroku o rozwodzie.
Jeszcze inny przypadek: Czy waciciel lokalu ma prawo mnie wyrzuci dajc mi tylko cztery tygodnie wymówienia? I czy jeli znajd co wczeniej, mog mu zapaci tylko do momentu, do kiedy
bd tam mieszkaa, a nie jak ona
sobie yczy za cay miesic?
– W tym wypadku lokator nie podpisa umowy najmu, co czsto si zdarza, wic wedug prawa amerykaskiego jest to tzw. „month to month
lease”. Zarówno waciciel jak i loka-

tor mog sobie da wymówienie na
przykad 4 tygodnie przed zadanym
czasem wyprowadzki. Lokator musi
zapaci do koca miesica, nawet jeli chce si wyprowadzi wczeniej,
chyba e waciciel pójdzie mu na rk i przyjmie czynsz do dnia wyprowadzki, ale prawnie tego czyni nie
musi. Aby unikn pacenia podwójnego czynszu zawsze radz moim
klientom wynegocjowa, aby dzie
przeprowadzki do nowego lokalu by
bliski ostatniego dnia czynszu w poprzednim lokalu. Take w tym wypadku waciciel lokalu postpi
zgodnie z prawem.
Skoczya pani studia prawnicze
w Polsce. Co sprawio, e chciao
si pani przyjeda do USA i...
uczy wszystkiego od pocztku?
– Wybraam mio nad karier i
wyszam za m za Anglika, którego
poznaam podczas wakacji w Londynie. To wanie ze wzgldu na jego
prac musiaam opuci Polsk.
Osiedlilimy si najpierw w Londynie, potem Genewie, a wreszcie wyldowalimy w Nowym Jorku. Mia to
by tylko krótki pobyt, ale tygodnie
zamieniy si w miesice i lata. Tak
nam si tutaj spodobao, e postanowilimy zosta na stae. Oczywicie,
chciaam si zrealizowa zawodowo
jako adwokat, wic musiaam podj
studia prawnicze w Stanach, bo bez

tego ani rusz. Byo mi trudno wróci
znowu do ksiek, ale byo warto!
Z pani yciorysu wynika równie,
e ukoczya pani studia z zakresu literatury i historii francuskiej. To hobby?
– Tak zgadza si, literatura francuska pozostaa moj pasj, oczywicie oprócz prawa, i jak tylko znajduje chwilk czasu czytam w oryginale moich ulubionych Balzaka czy
Prousta.
W jakim rodzaju prawa si pani
specjalizuje?
– Trudno mówi o specjalizacji,
wszystkie dziedziny prawa wczeniej
wymienione praktykuje na co dzie.
Moja firma jest maa i oferuje usugi
gównie klientowi indywidualnemu
w wielu sferach ycia. Czsto przychodz do mnie klienci z problemami
na pograniczu rónych dziedzin prawa i prosz o pomoc. Zdarza si mi
nawet i do urzdu Social Security,
eby walczy o prawa mojego klienta,
bo nikt inny nie chce lub nie moe
mu pomóc lub klient komu innemu
nie ufa. Kada sprawa dobrze zaatwiona daje mi satysfakcj, bez
wzgldu na to, czy jest tylko pozbycie
si drobnego dugu z karty kredytowej czy wielka wypata od niewywizujcego si z umów kontrahenta.

Rozmawia Mariusz A. Wolf

O prawnych zawiłościach polsko-amerykańskich rozwodów czytaj też na str. 10

WASZYNGTON, DC

Obama ma kandydata
na szefa Banku
wiatowego

Jim Yong Kim – Prezydent Dartmouth
College, będzie kandydatem prezydenta Baracka Obamy (51 l.) na szefa
Banku Światowego. Poinformowała
o tym w piątek Associated Press, powołując się na przedstawicieli administracji USA. Urodzony w Seulu Kim
jest lekarzem z wykształcenia i znaną
osobistością w światowych kręgach
medycznych. Jest współzałożycielem globalnej organizacji Partnerzy
w Zdrowiu, był dyrektorem wydziału
ds. HIV/AIDS Światowej Organizacji
Zdrowia. Dartmouth College jest renomowaną uczelnią prywatną w Hanover w New Hampshire. Nowy prezes ma zostać wybrany w przyszłym
miesiącu przez 25-osobowy zarząd
ag
Banku Światowego.

NOWY JORK, NY

Zgin przygnieciony
przez gruz

Do zdarzenia doszło w czwartek na
130 Street w pobliżu Columbia University. Podczas rozbiórki starego
magazynu zginął przygnieciony
przez gruz Juan Ruiz (+69 l.). W
pewnym momencie belka podtrzymująca strop nie wytrzymała obciążenia i złamała się. Spadające cegły
przygniotły trzech pracowników
budowlanych, w tym jednego
śmiertelnie. Jak podaje „NBC
News”, akcja ratunkowa trwała 45
minut. Straż pożarna kopała tunel
w gruzie zanim dotarła do poszkodowanych. Dwie osoby w stanie
krytycznym zostały przewiezione
do pobliskiego szpitala.
ag

GREENPOINT, NY

Prace Janusza
Skowrona
w Starbucks

Od 1 do 30 kwietnia 2012 roku będzie można zobaczyć wystawę
najnowszych prac malarskich i rysunkowych Janusza Skowrona pt.
„Sketches”. Janusz Skowron od
1989 mieszka w USA. W Polsce
studiował na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie w
1983 uzyskał dyplom w pracowni
litografii u prof. Danuty KołwzanNowickiej. Jest m.in. współzałożycielem lubelskiej „Galerii KONT"
(1978) i nowojorskiej Shtooka Gallery (2006).
ag
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Dolar
Euro
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3.14
4.16
3.11

- 0.83
- 0.11
- 1.33





Dane: Tabela kursów NBP 59/A/NBP/2012

Kraków

3.11

3.17

Białystok

3.11

3.17

Rzeszów

3.13

3.17

Baksy, Nowowiejska 29
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