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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: 

I punkt - Urząd Miejski w Tyszowcach 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

poniedziałek 08.00-12.00 Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8 

Wtorek 08:30 - 12:30 Urząd Gminy w Ulhówku ul. Kościelna 1/1 

Środa 

08:00- 12:00 Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8 

8.30-12.30 Urząd Gminy w Ulhówku ul. Kościelna 1/1 

czwartek x x 

Piątek 13:00 - 17:00 x 

   II punkt - Urząd Gminy w Telatynie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

poniedziałek 09.00-13.00 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

Wtorek 13:00 - 17:00 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

Środa 13:00 - 17:00 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

czwartek 8.30-12.30 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

Piątek x x 
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III punkt - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

poniedziałek 13:00 - 17:00 
Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski ul. 

Żwirki i Wigury 2 

Wtorek x x 

Środa x x 

czwartek 13:00 - 17:00 
Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski ul. 

Żwirki i Wigury 2 

Piątek x x 

 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest on-line  https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/nieodplatna-pomoc-

prawna/2019/01/rezerwacja-wizyty-online   

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. 

Kto może skorzystać? 

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

oświadczenie. 

 

https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/2019/01/rezerwacja-wizyty-online
https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/2019/01/rezerwacja-wizyty-online
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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. Warunki i przykładowe skutki orzeczenia separacji sądowej 

Separacja z łac. odłączenie to forma faktycznej lub faktycznej i sądowej formy rozdzielenia 

małżeństwa na skutek rozkładu jego pożycia. Tak więc stan separacji może występować jedynie 

faktycznie, a może oprócz tego być potwierdzony orzeczeniem sądowym. Instytucję separacji regulują 

art. 611 – 616 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej k.r.o.), a także 

przepisy innych ustaw o czym mowa poniżej. 

 Każdy z małżonków będący w związku małżeńskim może wystąpić o orzeczenie separacji. 

Przesłankami (warunkami) jej orzeczenia jest stan zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest to 

pozytywna przesłanka, a więc taka która musi się ziścić (spełnić), aby separacja mogła być orzeczona. 

Stan zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego zachodzi gdy w związku małżeńskim następuje 

zerwanie więzów łączących małżonków: 

-psychicznych – wspólnych planów na życie, 

-gospodarczych – wspólnego gospodarowania budżetem, wspólnych wydatków, 

-fizycznych – brak współżycia fizycznego. 

 Negatywną przesłanką orzeczenia separacji prawnej jest okoliczność ucierpienia na skutek 

orzeczenia separacji dobra małoletnich dzieci współmałżonków. Oznacza to, że jeżeli zachodzi zupełny 

rozkład pożycia, ale równocześnie na skutek orzeczenia ucierpią małoletnie dzieci stron to nie jest 

dopuszczalne orzeczenie separacji. Natomiast gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich 

dzieci to sąd może orzec separację na podstawie ich zgodnego orzeczenia separacji. Drugą negatywną 

przesłanką warunkującą orzeczenie separacji jest brak innych powodów separacji sprzeczności 

orzeczenia separacji z zasadami współżycia społecznego (np. stan zdrowia jednego z małżonków 

wymagający stałej pomocy drugiego). 

  

 Skutkami separacji sądowej są między innymi: 

1. brak możliwości zawarcia kolejnego związku małżeńskiego przez małżonka pozostającego 

w separacji. 

2. obowiązek wzajemnej pomocy pomiędzy małżonkami pozostającymi w separacji gdy 

wymagają tego względy słuszności. 

3. powstanie pomiędzy małżonkami stanu rozdzielności majątkowej małżeńskiej. 

4. brak stosowania domniemania z art. 62 § 1 k.r.o. 

5. brak powołania do dziedziczenia ustawowego małżonka pozostającego w separacji zgodnie 

z art. 9351 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (dalej k.c.) 

6. brak możliwości zmiany nazwiska 

 

Ad. 1 

W odróżnieniu od rozwodu, powodującego definitywne zakończenie małżeństwa, istnieje możliwość 

zniesienia separacji. Brak jest bowiem w przypadku separacji trwałości stanu rozkładu pożycia 

małżeńskiego, co daje szansę na poprawę pożycia małżeńskiego. Stąd też naturalną konsekwencją 

takiego stanu rzeczy jest zakaz bigamii w czasie trwania separacji, a więc możliwości ponownego 

wstąpienia w związek małżeński. Osoba pozostająca w separacji i wstępująca w kolejny związek 

małżeński popełnia przestępstwo bigamii (art. 206 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny): Kto 
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zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim,podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Ad. 2 

Wśród względów słuszności rzutujących na obowiązek wzajemnej pomocy pomiędzy małżonkami 

pozostającymi w separacji można tytułem przykładu wskazać stan zdrowia jednego z małżonków, 

który wymagałby stałej pomocy drugiego. 

 

Ad. 3. 

Stan rozdzielności majątkowej małżeńskiej powstaje wraz chwilą uprawomocnienia się orzeczenia 

stwierdzającego separację. Wskazać należy, że rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami 

powstanie w sytuacji gdy przed orzeczeniem separacji takowa rozdzielność nie istniała na przykład na 

skutek zawartej intercyzy tj. umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową 

małżeńską. 

 

Ad. 4. 

Zgodnie z art. 62 § 1 k.r.o.: 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. Równocześnie zdanie drugie tego przepisu stanowi iż: Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli 

dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. 

 

Ad. 5 

Z art. 614 § k.r.o wynika, że orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez 

rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. Taki ustawowy wyjątek jest przewidziany w art. art. 9351 

k.c. zgodnie, z którym: przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka 

spadkodawcy pozostającego w separacji. Oznacza to, że w przypadku gdy orzeczenie o separacji 

uprawomocniło się przed śmiercią spadkodawcy to współmałżonek pozostający w nim separacji nie 

będzie należał do kręgu spadkobierców ustawowych. Zgodnie tezą z postanowienia Sądu Okręgowego 

w Lublinie z dnia 13 czerwca 2013 r. wydanego w sprawie o sygn. II Ca 338/13: W związku z tym, że 

uczestnik pozostawał w separacji ze spadkodawczynią w chwili jej śmierci, nie jest powołany do 

dziedziczenia z ustawy po swojej żonie. Spadek po spadkodawczyni dziedziczą zatem na podstawie 

ustawy jej dzieci, w częściach równych. Można nadmienić, że  ze wskazanym wyłączeniem do 

dziedziczenia ustawowego może dojść do równoczesnego powołania współmałżonka pozostającego 

w separacji z testamentu. 
. 

 

 
      Autor: Michał Marciniak – radca prawny 
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3. DOŻYWOCIE a SŁUŻEBNOŚĆ MIESZKANIA - różnice i skutki prawne 

Przekazując nieruchomość np. dom, mieszkanie swoim bliskim, zazwyczaj dążymy do tego, aby 

w dalszym ciągu zapewnić sobie prawo do zamieszkiwania w części domu/mieszkania albo też 

chcemy zapewnić sobie opiekę, środki utrzymania. Część osób rezygnuje z formalnego zabezpieczenia 

swoich praw, kierując się zasadą zaufania do osób najbliższych i licząc, że nie ma takiej możliwości, 

aby członek rodziny kiedykolwiek mógł nas wyrzucić z domu. Jednakże lepiej być przezornym 

i uregulować formalnie swoje prawa, aby mieć możliwość do końca życia korzystać z możliwości 

zamieszkiwania na danej nieruchomości niezależnie od tego, kto w przyszłości będzie jej 

właścicielem. W związku z tym należy rozważyć zawarcie umowy dożywocia lub ustanowienie 

służebności mieszkania. Przekazując zatem swoje mieszkanie należy pamiętać, że dożywotnia 

służebnością mieszkania i umowa dożywocia są to instytucje prawne różnią się od siebie, zaś 

utożsamianie ich ze sobą jest błędne i w konsekwencji mogą przynieść nieoczekiwane skutki prawne. 

 

Umowa dożywocia (art. 908 § 1 kodeksu cywilnego) charakteryzuje się tym, że w zamian za 

przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy (zwanemu 

dożywotnikiem) dożywotnie utrzymanie. Strony mogą swobodnie umówić się co do zakresu owego 

utrzymania. W przypadku braku takich uzgodnień kodeks cywilny stanowi, że zobowiązany powinien: 

 przyjąć dożywotnika jako domownika; 

 dostarczyć mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał; 

 zapewnić odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz  

 sprawić własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. 

 

Prawem dożywocia można objął również osobę bliską zbywcy, a nie będącą właścicielem 

nieruchomości np. konkubenta.  

 

Przedmiot dożywocia 

Co do zasady przedmiotem dożywocia może być prawo własności lub udziału we współwłasności 

nieruchomości oraz może to być zarówno nieruchomość zabudowana jak i niezabudowana. 

 

FORMA UMOWY -> Umowa dożywocia skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości, dlatego 

musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Prawo dożywocia ujawnia 

się w księdze wieczystej – dział III. 

 

Nieruchomość obciążona prawem dożywocia może podlegać zbyciu, natomiast prawo dożywocia 

jest prawem niezbywalnym. Osoba zbywająca nieruchomość obciążoną prawem dożywocia nie musi 

posiadać zgody dożywotnika na zbycie takiej nieruchomości. Prawo dożywocia ciąży więc na 

każdorazowym właścicielu nieruchomości. 

 

Zamiana dożywocia na rentę 

Na żądanie jednej ze stron umowy sąd może zamienić wszystkie lub niektóre uprawnienia wynikające 

z prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. 
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Samo niewywiązywanie się nabywcy nieruchomości z obowiązku świadczenia na rzecz dożywotnika 

nie stanowi wystarczającej podstawy do zamiany dożywocia na rentę. 

 

Rozwiązanie umowy dożywocia 

W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik 

jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie. 

 

Pogorszenie się wzajemnych relacji stron na tyle, że nie można wymagać, by dalej strony trwały ze 

sobą w bezpośrednim kontakcie, nie jest wystarczającą przesłanką do rozwiązania umowy, gdyż 

koniecznym jest stwierdzenie przez sąd pokrzywdzenia dożywotnika i złej woli nabywcy 

nieruchomości. W wyniku wydania wyroku rozwiązującego umowę dożywocia dochodzi do przejścia 

własności nieruchomości z powrotem na zbywcę oraz do wygaśnięcia prawa dożywocia. 

 

 

Służebności mieszkania (art. 301 kodeksu cywilnego) polega na możliwości zapewnienia 

uprawnionemu dożywotniego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w określonym lokalu 

mieszkalnym, czyli jest to, najprościej ujmując, prawo do "zamieszkiwania" a więc zajmowaniu lokalu 

"dla schronienia, wypoczynku, snu, przyrządzania posiłków, dokonywania czynności higieny osobistej, 

zaspokajania potrzeb kulturalnych itp.” w nieruchomości obciążonej lub jej oznaczonej części. 

Służebnik może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku 

mieszkańców budynku. 

 

Służebność mieszkania stanowi element prawa dożywocia. Jednak nie ma tu natomiast obowiązku 

zapewnienia utrzymania, dostarczania wyżywienia oraz zapewnienia pomocy w chorobie. Służebność 

mieszkania to wyłącznie bezpłatne dostarczenie mieszkania, bez pokrywania innych kosztów, jak ma 

to miejsce przy umowie dożywocia.  

 

Służebność mieszkania jest prawem niezbywalnym (co oznacza, że nie można go np. sprzedać innej 

osobie), nie podlega dziedziczeniu (czyli nie wchodzi do spadku po śmierci uprawnionego) oraz 

wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Jednakże na mocy porozumienia między uprawnionym 

a zobowiązanym służebność mieszkania może przejść na dzieci, rodziców i małżonka uprawnionego 

po jego śmierci. Zgodnie z art. 304 kodeksu cywilnego służebności osobistej mieszkania nie można 

nabyć przez zasiedzenie. 

 

FORMA -> Ustanowienie służebności mieszkania wymaga formy aktu notarialnego, w praktyce cała 

umowa, np. umowa darowizny wraz z ustanowieniem służebności mieszkania, zawierana jest w tej 

formie. Służebność mieszkania jako prawo osobiste ujawnia się w księdze wieczystej – dział III. 

 

Nieruchomość obciążona prawem służebnością może podlegać zbyciu, przy czym nie jest do tego 

wymagana zgoda służebnika. Co oznacza, iż zbycie np. mieszkania następuje łącznie z osobą, która 

posiada służebność osobistą mieszkania, a więc kupujący mieszkanie, nabędzie je wraz 

z lokatorem. 

 

Służebnik może przyjąć na mieszkanie małżonka, dzieci małoletnie, które mogą zostać również po 

ukończeniu 18 r.ż. jak również inne osoby pozostające na jego utrzymaniu albo potrzebne przy 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

0
 

POWIAT  

TOMASZOWSKI 

prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu 

także po uzyskaniu pełnoletności.  

 

ZAMIANA NA RENTĘ -> Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących 

uchybień przy wykonywaniu swego prawa np. notorycznego zakłócania spokoju mieszkańców czy 

niszczenia mienia, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę. 

Wysokość wypłacanej renty określa sąd na podstawie tzw. wartości służebności. 

 

Uprawniony z tytułu służebności osobistej mieszkania w każdej chwili może ze swego prawa 

zrezygnować. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie oraz prawo to zostanie wykreślone z księgi 

wieczystej nieruchomości. 

 

 

Umowa dożywocia a umowa darowizny – zalety 

 

Walorem umowy dożywocia jest fakt, że przekazana nieruchomość nigdy nie wejdzie do masy 

spadkowej po dożywotniku ani nie spowoduje możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu 

zachowku. Umowa dożywocia zabezpiecza nabywcę od konieczności rozliczenia się ze 

spadkobiercami dożywotnika.  

 

 

Autor: Anna Rentflejsz – Radca Prawny 
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4. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych - komu przysługuje  

oraz jego wpływ na świadczenia z pomocy społecznej 

 

Świadczenie uzupełniające stanowi dodatkowe wsparcie dochodowe dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji. 

 

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli są: 

1. obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 

3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które: 

 ukończyły18 lat, 

 są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem 

o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo 

orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, 

 nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo 

suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez 

zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty 

rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz 

z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, 

potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1.600,00 zł miesięcznie. 

 

Co należy zrobić aby uzyskać świadczenie uzupełniające? 

 

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek do organu wypłacającego 

świadczenie emerytalno-rentowe (KRUS, ZUS, inne). Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS 

lub KRUS, przesłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych 

ZUS/KRUS. Formularz wniosku można otrzymać w placówce terenowej ZUS/KRUS lub na stronie 

internetowej organu rentownego.  

W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z ZUS wniosek wraz ze stosownymi 

dokumentami należy złożyć w jednostce organizacyjnej ZUS wypłacającej świadczenie emerytalno-

rentowe (oddział regionalny lub placówka terenowa ZUS).  
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W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z KRUS wniosek wraz ze stosownymi 

dokumentami należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS wypłacającej świadczenie emerytalno-

rentowe (oddział regionalny lub placówka terenowa KRUS). 

Osoby, które pobierają emerytury z KRUS oraz z ZUS – wniosek o świadczenie uzupełniające winny 

złożyć w ZUS.  

Do wniosku o świadczenie uzupełniające  należy dołączyć: 

 

 orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo, 

 orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo, 

 wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa 

i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki 

orzeczono inwalidztwo albo, 

 orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji lub,  

 orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,  

 w przypadku osób uprawnionych do emerytury lub renty zagranicznej bądź innego 

świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do 

tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw 

emerytalno-rentowych; 

 

Jeśli nie posiadamy orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 

upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie 

zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz – jeśli 

posiadamy – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu 

o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację 

rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. 

 

Ustalanie prawa, wysokości oraz wypłata świadczenia uzupełniającego  

Przyznanie prawa do świadczenia uzupełniającego, odmowa prawa do świadczenia uzupełniającego, 

zmiana wysokości świadczenia uzupełniającego oraz stwierdzenie ustania prawa do świadczenia 

uzupełniającego następuje w drodze decyzji. 

W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę jedynie z ZUS, decyzje w sprawie świadczenia 

uzupełniającego wydaje i świadczenie to wypłaca ZUS. 

W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę jedynie z KRUS, decyzje w sprawie świadczenia 

uzupełniającego wydaje i świadczenie to wypłaca KRUS. 

W razie zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, decyzje w sprawie świadczenia 

uzupełniającego wydaje i świadczenie to wypłaca ten organ, który wypłaca dodatek pielęgnacyjny 

(KRUS, ZUS, inne).  



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

3
 

POWIAT  

TOMASZOWSKI 

Świadczenie uzupełniające przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane 

do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.  

Jeśli ustaną okoliczności będące podstawą przyznania świadczenia uzupełniającego, prawo do tego 

świadczenia ustaje od miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą utraty prawa do 

świadczenia uzupełniającego. Stosowny organ rentowny (ZUS lub KRUS) wyda decyzję, w której 

stwierdzi ustanie prawa do świadczenia i wstrzyma jego wypłatę. 

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500,00 zł, jeśli: 

 nie jesteśmy uprawnieni do emerytury ani renty i nie mamy ustalonego prawa do innego 

świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub 

 mamy świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych (np. emerytura, renta), 

ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1.100,00 zł. 

Jeśli pobieramy emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna 

kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1.100,00 zł, a nie przekracza kwoty 1.600,00 zł, 

wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500,00 zł, tj. będzie to różnica między kwotą 

1.600,00 zł i łączną kwotą przysługujących innych świadczeń. 

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego 

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją w sprawie świadczenia uzupełniającego, mamy prawo odwołać się od 

tej decyzji. 

Odwołanie należy wnieść do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania. Odwołanie możemy wnieść za pośrednictwem ZUS/KRUS (na 

piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS/KRUS) albo wysłać pocztą w ciągu miesiąca od 

dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i nie będziemy mogli jej 

zaskarżyć do sądu. 

Złożenie odwołania i postępowanie przed sądem są wolne od opłat. 

O czym należy poinformować ZUS/KRUS, jeśli przyznano nam świadczenie uzupełniające  

Osoba, której przyznano prawo do świadczenia uzupełniającego jest obowiązana poinformować 

niezwłocznie ZUS/KRUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia 

uzupełniającego oraz jego wysokość, w szczególności o:  

 nabyciu prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych 

(o charakterze innym niż jednorazowe) oraz ich wysokości,  

 nabyciu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych przyznanych przez zagraniczne 

instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych,  

 ustaniu prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych oraz 

przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych,  

 niezamieszkiwaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
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 tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności.  

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie uzupełniające, jest obowiązana do jego zwrotu łącznie 

z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa 

cywilnego.  

Dodatkowe informacje 

 Świadczenie uzupełniające jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 Ze świadczenia uzupełniającego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. 

Świadczenie uzupełniające a świadczenia z pomocy społecznej 

Świadczenie uzupełniające nie wlicza się do kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy 

społecznej, które wynosi 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 528,00 zł w przeliczeniu na 

członka rodziny tylko w przypadku: 

 ubiegania się o świadczenie pieniężne (np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy), 

 ustalania opłaty za pobyt osoby w domu pomocy społecznej (DPS) od członków jej rodziny, w 

tym dzieci, wnuków czy małżonka. 

W przypadku ubiegania się o świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej (np. posiłek, usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, schronienie,) świadczenie uzupełniające będzie 

wliczane do kryterium dochodowego osoby ubiegającej się o świadczenie. 

 

Autor: Anna Rentflejsz – Radca Prawny 
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5. Dziedziczenie testamentowe, czyli jak przekazać swój majątek na 

wypadek śmierci 

Zgodnie z art. 926 § 1 kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. 

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym (dziedziczenie 

ustawowe co do całości spadku następuje jedynie wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy 

albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą). 

Testament (ostatnia wola) to jedyny sposób na rozdysponowanie majątku w razie śmierci.  

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

czyli w praktyce - osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona. Testamentu nie można 

sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. 

Rodzaje testamentów 

Ważny testament można sporządzić na kilka sposobów. W zależności od tego, jak sporządzono 

testament, wyróżniamy: 

 testament własnoręczny (tzw. holograficzny) - napisany samodzielnie przez spadkodawcę, 

 testament notarialny - sporządzony przez notariusza, 

 testament allograficzny - gdy spadkodawca ustnie w obecności urzędnika i dwóch świadków 

oświadczy swoją ostatnią wolę, spisany następnie w protokole i podpisany, 

 testament ustny - wygłoszony w obecności trzech świadków, gdy istnieje obawa rychłej 

śmierci albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu 

jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, 

 szczególne testamenty (wojskowe, podróżne sporządzone na statku morskim lub 

w samolocie) - które mogą być sporządzone tylko w szczególnych okolicznościach. 

JAK NAPISAĆ TESTAMENT – rady 

 Dokument spisz własnoręcznie (nie za pomocą komputera).  

 Podpisz testament i zapisz na nim datę dzienną. 

 Pamiętaj, że testament podpisujesz samodzielnie (nie można sporządzić dokumentu w kilka 

osób, nawet z żoną czy mężem). 

 W dokumencie nie możesz umieścić warunków, pod jakimi ktoś ma otrzymać spadek (np. „Do 

całości spadku powołuję mojego syna Jana Kowalskiego pod warunkiem, że zamieszka na stałe 

w Polsce”). 

 W testamencie możesz umieścić polecenie (np. zobowiązanie spadkobiercy do stałej opieki 

nad rodzinnym grobowcem. 

 Jeśli nie jesteś pewien, czy zdołasz właściwie napisać testament, możesz sporządzić testament 

u notariusza. 

 Testament sporządzony odręcznie w domu ma taką samą wartość jak dokument sporządzony 

u notariusza. 

 W testamencie możesz powołać na spadkobiercę jedną lub kilka osób. Ponadto możesz 

wskazać, do jakiej części spadku powołujesz określoną osobę.  
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 Jeśli w testamencie wskażesz, że część spadku chcesz przekazać konkretnej osobie, a nie 

określisz woli odnośnie do pozostałego majątku, będzie on dziedziczony na zasadach 

ogólnych. 

 

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 

 zawiera ostatnia wolę więcej niż jednego spadkodawcy, 

 testament własnoręczny został napisany maszynowo i/lub podpisany maszynowo, 

 zawiera oświadczenie woli pełnomocnika spadkobiercy, 

 w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, 

 pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod 

wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści, 

 pod wpływem groźby. 

 

Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od 

dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym 

razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku. 

 

CZY MOŻNA ODWOŁAĆ TESTAMENT? 

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne 

postanowienia. 

 

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że Spadkodawca: 

• sporządzi nowy testament, 

• zniszczy poprzedni testament, 

• pozbawi poprzedni testament cech ważności, 

• dokona w poprzednim testamencie zmian, z których wynika wola odwołania. 

 

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, 

ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z 

treścią nowego testamentu. 

 

Dlaczego warto sporządzić testament w formie aktu notarialnego? 

 

 mniejsze ryzyko, że testament będzie nieważny czy nieskuteczny - bo za jego treść odpowiada 

notariusz; 

 testament własnoręczny jest częściej podważany niż testament notarialny (treść, 

autentyczność); 

 oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej, jest więc lepiej zabezpieczony przed zgubieniem czy 

zniszczeniem; 

 informacja o testamencie jest wpisywana do Notarialnego Rejestru Testamentów, łatwo więc 

będzie sprawdzić po śmierci spadkodawcy, czy w którejś z kancelarii notarialnych został 

sporządzony testament. 
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KOSZTY SPORZĄDZENIA TESTAMENTU NOTARIALNEGO 

 testament - 50 zł + VAT 

 testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do 

zachowku - 150 zł + VAT 

 testament zawierający zapis windykacyjny - 200 zł + VAT 

 odwołanie testamentu - 30 zł + VAT 

 

Samodzielne napisanie ważnego testamentu nie jest trudne. Sporządzając testament własnoręczny 

należy pamiętać o: napisaniu ostatniej woli całości pismem ręcznym, wskazaniu w nim 

spadkobierców, zamieszczeniu daty i  czytelnym podpisaniu testamentu. Testament odręczny nie jest 

"mniej ważny" od testamentu notarialnego. Ten drugi ma jednak wiele zalet, warto więc rozważyć 

skorzystanie z usług notariusza.  

 

 

Autor: Anna Rentflejsz– Radca Prawny 
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6. Ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym 

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli nakłada na rolnika obowiązek zawarcia umowy 

ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń 

losowych. Budynkiem takim jest w rozumieniu ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany 

o powierzchni powyżej 20 m2. Chodzi o obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach wraz 

z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

 

Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem, zaś samą 

umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli rolnik 

posiadający budynki rolnicze nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na 

jaki została zawarta umowa ubezpieczenia budynków rolniczych, nie powiadomi na piśmie zakładu 

ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się co do zasady, że została zawarta następna umowa na 

kolejne 12 miesięcy. Co do zasady odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą 

zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. 

 

Sumę ubezpieczenia (górną granicę, do której odpowiada zakład ubezpieczeń) odrębnie dla każdego 

budynku rolniczego, ustala ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia budynku 

rolniczego może zostać ustalona na podstawie cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń do 

szacowania wartości budynków, bądź na podstawie załączonego powykonawczego kosztorysu 

budowlanego, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie albo wyceny 

rzeczoznawcy. Suma ubezpieczenia może odpowiadać wartości: rzeczywistej tego budynku, przez 

którą rozumie się wartość w stanie nowym w dniu zawarcia umowy, pomniejszoną o stopień zużycia 

budynku rolniczego; bądź nowej w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień 

zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%. 

 

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe 

w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu 

nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, 

lawiny lub upadku statku powietrznego. 

 

Wysokość szkody ustala się na podstawie: 

 cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń; ustalenie wysokości szkody na podstawie 

tych cenników następuje w każdym przypadku niepodejmowania odbudowy, naprawy lub 

remontu budynku; 

 kosztorysu wystawionego przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu budynku, 

odzwierciedlającego koszty związane z odbudową lub remontem, określone zgodnie 

z obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych - 

przy uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia; 

jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości rzeczywistej, uwzględnia się 
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również faktyczne zużycie budynku od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń do dnia powstania szkody. 

 

Wysokość szkody w budynkach rolniczych zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być 

przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy, ale zwiększa się w granicach sumy 

ubezpieczenia o udokumentowane koszty uprzątnięcia miejsca szkody w wysokości do 5% wartości 

szkody. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dla ustalenia wysokości szkody bez znaczenia 

pozostaje fakt otrzymania przez poszkodowanego bezzwrotnego zasiłku celowego przyznanego na 

podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (uchwała Sądu 

Najwyższego z dnia 14 września 2016 r., III CZP 35/16). 

 

Należy pamiętać, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie jest nieograniczona. Ubezpieczyciel 

nie odpowiada przede wszystkim za zaistniałe w budynkach rolniczych szkody wyrządzone umyślnie 

przez ubezpieczającego lub przez osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która 

pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, bądź wyrządzone wskutek 

rażącego niedbalstwa przez ww. osoby. 

 

Autor: Łukasz Dziura – Radca Prawny 
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7. Ubezpieczenie OC rolników 

Prowadzenie gospodarstwa rolnego od zawsze wiąże się z dużym ryzykiem zaistnienia szkody, zaś 

jej naprawienie mogłoby się wiązać dla poszkodowanego z dużymi utrudnieniami. Ustawodawca 

objął zatem rolników obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

Każdy rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

posiadania gospodarstwa rolnego. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa zarówno na posiadaczu 

samoistnym (np. właściciel), jak i posiadaczu zależnym (np. dzierżawca). W rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli gospodarstwem rolnym jest obszar użytków rolnych, 

gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, 

przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu 

podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli 

jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 

Umowę ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres 12 miesięcy, zaś odpowiedzialność zakładu 

ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej 

pierwszej raty 

 

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we 

wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są 

obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego 

gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 

bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Odpowiedzialność za szkody związane z 

posiadaniem gospodarstwa rolnego oznacza, że ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody 

związane z prowadzeniem przez ubezpieczonego innej działalności gospodarczej niż działalność 

rolnicza czy też ze sferą jego życia prywatnego. 

 

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która 

pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w 

związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Zgodnie z orzecznictwem sądowym 

podstawowym obowiązkiem rolnika jest zapewnienie wszystkim osobom, które wykonują czynności 

związane z prowadzeniem należącego do niego gospodarstwa, bezpiecznych warunków pracy 

(maksymalnego bezpieczeństwa), z czego wynika, że nie ma znaczenia status prawny tych osób, tak 

jak nie ma żadnego znaczenia okoliczność, iż określona praca jest wykonywana w ramach tzw. 

pomocy sąsiedzkiej. Rolnik jest tak zobowiązany zorganizować pracę, ażeby osoby, które mu 

pomagają, w tym użyczając własnego sprzętu, nie były narażone na niebezpieczeństwo wyrządzenia 

im szkody. Spoczywa więc na nim obowiązek ciągłego nadzoru nad ich prac (wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17.11.2016 r. I ACa 504/16). 

 

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522266178/1/i-a-ca-504-16-obowiazek-rolnika-ciaglego-nadzoru-nad-praca-osob-mu-pomagajacych-ogrzanie-domu...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522266178/1/i-a-ca-504-16-obowiazek-rolnika-ciaglego-nadzoru-nad-praca-osob-mu-pomagajacych-ogrzanie-domu...?cm=URELATIONS
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Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie jest jednak nieograniczona. Ubezpieczyciel nie będzie 

odpowiadał za szkody: 

 w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub 

pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym 

z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie 

rolnym (dotyczy to szkód w mieniu wyrządzonych sobie nawzajem przez rolnika oraz przez 

osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym albo pozostające wspólnie z nim 

w gospodarstwie domowym) 

 spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt; 

 w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem 

albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład 

ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem 

wiedziała o tych wadach; 

 powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub 

przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania 

lub naprawy; 

 polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego 

rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych; 

 polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska; 

 wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien 

związanych z należnościami wobec budżetu państwa. 

 

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje uprawnienie do dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu 

wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC rolników odszkodowania, jeżeli wyrządził on szkodę 

umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o 

przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

 

      Autor: Łukasz Dziura – Radca Prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a2

2
 

POWIAT  

TOMASZOWSKI 

8. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

Choć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny częściej przez kierowców jest kojarzony z wysokimi 

grzywnami za brak ubezpieczenia OC, jego głównym zadaniem jest jednak pomoc ofiarom 

wypadków komunikacyjnych.  

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją działającą na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nadzór nad działalnością Funduszu 

sprawuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych. Członkami Funduszu są zakłady 

ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach 

obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe. Zakład ubezpieczeń staje się członkiem Funduszu z chwilą 

zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 

 

Jednym z najważniejszych zadań Funduszu jest wypłata odszkodowań osobom poszkodowanym 

w wypadkach drogowych spowodowanych przez kierujących nieposiadających polisy OC (szkody na 

osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie).  

 

Fundusz zaspakaja również roszczenia związane ze szkodami na osobie spowodowane przez 

kierujących, których tożsamości nie ustalono (np. zbiegli z miejsca zdarzenia). Fundusz zaspakaja 

również w takim wypadku roszczenia związane ze szkodami w mieniu, w przypadku, gdy równocześnie 

u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub 

rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. 

 

Fundusz wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach związanych 

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do 

odszkodowania za wyrządzoną tego typu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, 

rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, a rolnik nie był ubezpieczony 

obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników. 

 

Należy pamiętać, że jeżeli poszkodowany, w przypadku szkody w mieniu, może zaspokoić roszczenie 

na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego, Fundusz wyrównuje szkodę w części, w której 

nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek 

składkowych. 

 

Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych powyżej sprawca szkody 

i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego są 

obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów. 

 

O czym wspomniano na początku, zadaniem Funduszu jest również kontrola spełnienia obowiązku 

ubezpieczenia oraz karanie nieubezpieczonych, którzy tego obowiązku nie wypełnili. Chodzi tu 

o zapewnienie szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz ograniczenie 
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liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach. Szacuje się, że 

wypadki i kolizje spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych kierowców kosztują 

rocznie innych właścicieli pojazdów w Polsce ponad 74 mln zł (źródło: www.ufg.pl) 

 

 Autor: Łukasz Dziura – Radca Prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff3/Page_6b4017ae_14f6dc58e17__7ff3?backUrl=/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff4/Page_a47c431_14bed81a009__7fee/Page_a47c431_14bed81a009__7fed#Nieubezpieczony_posiadacz_pojazdu_mechanicznego
https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff3/Page_6b4017ae_14f6dc58e17__7ff3?backUrl=/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff4/Page_a47c431_14bed81a009__7fee/Page_a47c431_14bed81a009__7fed#Nieubezpieczony_Kierowca
https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff3/Page_6b4017ae_14f6dc58e17__7ff3?backUrl=/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff4/Page_a47c431_14bed81a009__7fee/Page_a47c431_14bed81a009__7fed#Niezidentyfikowany_kierowca
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9. Zachowek 

Dowolne rozporządzanie majątkiem za życia, czy też zupełna swoboda w dysponowaniu nim 

w testamencie na wypadek śmierci może skutkować pominięciem osób najbliższych spadkodawcy. 

Instytucja zachowku pozwala na ochronę interesów majątkowych osób najbliższych 

spadkodawcy przed rozporządzeniem majątkiem z ich pokrzywdzeniem. 

  

Zachowek jest ułamkiem wartości tego, co uprawniony do zachowku otrzymałby, gdyby dziedziczenie 

po zmarłym następowało na podstawie porządku ustawowego. Zachowek nie jest prawem do 

żądania wydania konkretnego przedmiotu majątkowego, a roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej 

potrzebnej do pokrycia zachowku lub jego uzupełnienia. Uprawnionemu względem spadkobiercy 

przysługuje roszczenie o zapłatę zachowku, jeżeli nie otrzymał należnego mu zachowku bądź 

w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź 

w postaci zapisu. 

 

Osobami uprawionymi do zachowku są zstępni (dzieci, wnuki itd.), małżonek oraz rodzice 

spadkodawcy, ale tylko wówczas gdyby byliby powołani do spadku z ustawy. Uprawnionym co do 

zasady przysługuje zachowek w wysokości połowy udziału spadkowego, który by im przypadał przy 

dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli 

zstępny uprawniony jest małoletni, to wysokość zachowku wynosi dwie trzecie wartości takiego 

udziału 

 

Przy obliczaniu wysokości przysługującego zachowku należy mieć na uwadze następujące zasady: 

 Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo 

w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc 

wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo 

uprawnionymi do zachowku. 

 Darowizny uczynione na rzecz spadkobierców oraz osób uprawnionych do zachowku są 

doliczane do spadku bez względu na czas ich dokonania. 

 Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn 

uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych.  

 Jeżeli uprawnionym do zachowku jest zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu 

zachowek poniesione przez spadkodawcę koszty wychowania oraz wykształcenia ogólnego 

i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku 

 Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które 

spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństw, 

 Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen 

z chwili ustalania zachowku. 

 

Należy pamiętać, że osobie najbliższej nie zawsze będzie przysługiwało prawo do zachowku. Naganne 

postępowanie uprawnionego względem spadkodawcy bądź innych bliskich mu osób, może prowadzić 

do jego wykluczenia od dziedziczenia, czego skutkiem będzie również utrata zachowku. Instytucjami 
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służącymi pozbawieniu osoby postępującej negatywnie względem spadkodawcy bądź bliskich mu 

osób korzyści ze spadku są niegodność dziedziczenia i wydziedziczenie. 

 

Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 

 dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 

 podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu 

albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 

 umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament 

albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. 

Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. 

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim 

może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później 

jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Spadkobierca nie może być uznany za 

niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. 

 

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku 

(wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: 

 wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia 

społecznego; 

 dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego 

przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; 

 uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 

Należy pamiętać, że roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców 

o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia 

testamentu. Przyjmuje się w orzecznictwie, że w przypadku dziedziczenia ustawowego termin 

przedawnienia roszczenia o uzupełnienie zachowku wynosi 5 lat od otwarcia spadku. 

 

 

 

 Autor: Łukasz Dziura – Radca Prawny 
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10. Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego w wypadku 

komunikacyjnym 

W razie wystąpienia wypadku komunikacyjnego poszkodowany uprawniony jest do domagania się 

– obok roszczeń odszkodowawczych i rentowych – również zadośćuczynienia pieniężnego za 

doznaną krzywdę. 

 

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia 

sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia. Choć przepis 

stanowi, że sąd może przyznać poszkodowanemu określoną sumę, to jednak w każdym przypadku 

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia zadośćuczynienie jest przyznawane. Nie należy bowiem 

rozumieć tego przepisu jako prawo odmowy zasądzenia żądanej sumy pieniężnej tytułem 

zadośćuczynienia mimo stwierdzenia, że krzywda została wyrządzona (wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2005 r., SK 49/032). 

 

Rozstrojem zdrowia w rozumieniu art. 445 § 1 k.c. jest takie działanie na organizm ludzki, które 

pociąga za sobą zakłócenie jego funkcji. Uszkodzenie ciała jest to takie działanie na ciało ludzkie, 

które pozostawia na nim wyraźny ślad będący wynikiem naruszenia tkanek organizmu, bez względu 

na to, czy chodzi o uszkodzenie jedynie powierzchniowe, czy też uszkodzenie poważne, np. połączone 

ze złamaniem kości, uszkodzeniem mięśni itp. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 1975 r. II 

CR 18/17, niepubl.).   

 

Podstawą zasądzenia zadośćuczynienia jest jednak nie tyle rozstrój zdrowia, a powstanie krzywdy 

przejawiającej się jako cierpienia fizyczne, jak i psychiczne, które mogą wystąpić razem lub 

samodzielnie. W prawie cywilnym istnieje rozróżnienie pojęć "szkoda" i "krzywda". Pierwsze z nich 

odnosi się do majątkowego skutku naruszenia dóbr, a drugie, stosownie do art. 444 i art. 445 k.c., 

oznacza niemajątkowy skutek naruszenia dóbr osobistych. Pojęcie "odszkodowania" jest odnoszone 

do pokrywania uszczerbków o charakterze majątkowym, a pojęcie "zadośćuczynienia" do pokrywania 

uszczerbków o charakterze niemajątkowym, czyli krzywd (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 10 

września 2019 r., II SA/Bd 214/19). 

 

Ustawa nakazuje przyznawanie zadośćuczynienia w każdym przypadku ustalenia uszkodzenia ciała 

lub rozstroju zdrowia, ale nie określa przesłanek, które pozwalają na szacowanie jego wysokości 

poprzestając na stwierdzeniu, że ma być ono odpowiednie. Judykatura wypracowała w tym względzie 

kryteria, które winny być brane po uwagę i są to np.: 

 wiek poszkodowanego,  

 stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, 

 nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, 

oszpecenie),  

 rodzaj wykonywanej pracy,  

 szanse na przyszłość,  

 poczucie nieprzydatności społecznej,  

 bezradność życiowa oraz inne czynniki podobnej natury. 
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Wbrew powszechnej opinii, decydującego znaczenia w kwestii wysokości zadośćuczynienia nie ma 

procentowo ustalony uszczerbek na zdrowiu. Należy pamiętać, że uszczerbek ma bezpośrednie 

przełożenie na wysokość przyznanego odszkodowania w przypadku umów dobrowolnego 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdzie zgodnie z tabelą zawartą w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia, każdy procent uszczerbku odpowiada określonej kwocie odszkodowania. 

W przypadku zadośćuczynienia decydujące znaczenie dla wysokości przyznanego świadczenia ma 

rozmiar krzywdy. W orzecznictwie dotyczącym zadośćuczynienia przyznawanego na podstawie art. 

445 § 1 kodeksu cywilnego uważa się gdy chodzi o trwały uszczerbek procentowy na zdrowiu to ma 

on tylko pomocniczy charakter i nie stanowi podstawy do wyliczenia wysokości zadośćuczynienia, 

gdyż byłoby to niewłaściwym uproszczeniem (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 

2019 r., I ACa 1756/17).  

 

Podstawową funkcją zadośćuczynienia jest funkcja kompensacyjna, co oznacza, że kwota pieniężna 

przyznana poszkodowanemu ma w pełni lub w możliwym stopniu zrekompensować (naprawić, 

wyrównać) wyrządzoną mu krzywdę. Zadośćuczynienie pieniężne powinno uwzględniać zatem 

cierpienia już doznane oraz te, które poszkodowany nadal odczuwa i będzie odczuwał w przyszłości. 

Prawomocne zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną w razie uszkodzenia ciała 

lub wywołania rozstroju zdrowia wyłącza - mimo pogorszenia się stanu zdrowia poszkodowanego - 

przyznanie mu dalszego zadośćuczynienia poza już zasądzonym w związku z podstawą poprzedniego 

sporu; nie wyłącza jednak przyznania poszkodowanemu odpowiedniej sumy w razie ujawnienia się 

nowej krzywdy, której nie można było przewidzieć w ramach podstawy poprzedniego sporu (uchwała 

składu 7 sędziów SN - zasada prawna z dnia 21 listopada 1967 r., III PZP 37/67, OSNC 1968, nr 7, poz. 

113). 

 

Należy pamiętać, że roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy 

zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. 
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