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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, edukacja prawna 

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

 
 

Miejsca świadczenia pomocy: 

 
    

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

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

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

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

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

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

 

Zapisy na wizyty: 

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

Na jaką pomoc możemy liczyć? 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020). 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a4

 

Kto może skorzystać? 

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

oświadczenie. 

Inne informacje       

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

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

doświadczającym trudności  

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

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

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

w umówionym terminie. 

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

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

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

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

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

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

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia - odpowiedzialność za 

szkody wywołane przez zwierzęta żyjące w stanie wolnym 

Zachowanie dzikich zwierząt żyjących w stanie wolnym niejednokrotnie powoduje powstanie 

szkody, czyli uszczerbku dotykającego prawnie chronionych dóbr. Wypadki samochodowe z udziałem 

dzika, jelenia, sarny lub innego dzikiego zwierzęcia mogą zdarzyć się każdemu. Bardzo często 

kierowca nie może uniknąć takiej kolizji nawet jeżeli jedzie zgodnie z przepisami drogowymi. Nawet 

lekkie uderzenie może skutkować poważnym uszkodzeniem samochodu, a tym samym wiązać się 

z koniecznością poniesienia kosztów naprawy. Kierowcy, którzy mieli kolizję z udziałem dzikiego 

zwierzęcia, często zastanawiają się nad tym czy i od kogo przysługuje im odszkodowanie za 

poniesione straty. 

W najkorzystniejszej sytuacji znajdują się osoby mające wykupione ubezpieczenie autocasco. 

Większość polis przewiduje wypłatę odszkodowania za zderzenie z dzikim zwierzęciem, jednakże 

warto dopytać o zakres ubezpieczenia albo przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). 

Osoby często podróżujące w pobliżu miejsc występowania dzikiej zwierzyny (takich jak lasy, łąki, 

nieużytki) powinny także sprawdzić, czy ubezpieczyciel nie przewidział ograniczeń ochrony 

dotyczących szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę. Oczywiście negatywnym skutkiem wypłaty 

odszkodowania z polisy AC może być utrata przez kierowcę zniżek z ubezpieczenia autocasco.  

Wykupiona polisa stawia kierowcę w najlepszej sytuacji, jednakże roszczeń 

odszkodowawczych mogą dochodzić także ci, którzy ubezpieczenia AC nie posiadają. Kwestie 

związane z odpowiedzialnością w sytuacji kolizji z dzikim zwierzęciem, zostały uregulowane m.in. 

w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawie z dnia 13 października 1995 r. - 

Prawo łowieckie.  

Pierwsza z wymienionych ustaw przewiduje odpowiedzialność zarządcy drogi. Należy 

wskazać, że w odniesieniu do poszczególnych rodzajów dróg publicznych zarządcą jest wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta - drogi gminne, zarząd powiatu - drogi powiatowe, zarząd 

województwa - drogi wojewódzkie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - drogi krajowe. 

Zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do zarządcy drogi 

należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. W zakresie tych obowiązków 

jest także odpowiednie oznakowanie drogi, szczególnie w przypadku występowania zagrożeń dla 

bezpieczeństwa ruchu. Jednym ze znaków ostrzegawczych jest znak A-18b, który informuje 

o możliwości spotkania z dzikimi zwierzętami. Znak ten zobowiązuje do zachowania szczególnej 

ostrożności, ze względu na możliwość nagłego wtargnięcia dzikiego zwierzęcia na jezdnie. Stawiany 

jest w miejscach gdzie zwierzyna pojawia się stale lub okresowo. Zaniechanie lub wadliwe 

wypełnienie obowiązku właściwego oznakowania drogi i będące z nim w związku przyczynowym 

zdarzenie wywołujące szkodę może prowadzić do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej po 

stronie zarządcy drogi. W tym miejscu warto wskazać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 

1974 r. (sygn. akt II CR 157/74), w którym Sąd Najwyższy wskazał, iż Skarb Państwa nie ponosi 

odpowiedzialności za powstałą na drodze ruchu publicznego szkodę, w wyniku zderzenia się 

zwierzęcia, żyjącego w stanie wolnym, z mechanicznym środkiem komunikacji, gdy do zderzenia 

doszło poza obszarem, którego charakter uzasadniałby ustawienie ostrzegającego znaku drogowego. 
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Ciężar udowodnienia w postępowaniu sądowym okoliczności zaniechania lub niedopełnienia 

obowiązków przez zobowiązanego zarządcę spoczywa, zgodnie z art. 6 k.c., na poszkodowanym, 

który dochodzi odszkodowania. Konieczne jest zatem udowodnienie, iż doszło do niezgodnego 

z prawem działania lub zaniechania zarządcy polegającego na braku odpowiedniego oznakowania 

drogi pomimo występowania w tym rejonie dużej populacji zwierząt, a tym samym  ryzyka wypadku. 

Kierowca podczas sporu z zarządcą drogi powinien powoływać się na wcześniejsze zdarzenia 

z udziałem dzikich zwierząt, które miały miejsce w tej okolicy. Niejednokrotnie udowodnienie 

w  postępowaniu sądowym winy zarządcy drogi bywa trudne, dlatego też w razie wypadku kierowca 

powinien zadbać o dowody: zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazujące brak znaków oraz uszkodzenia 

pojazdu, zeznania świadków, notatkę policyjną, ale też informacje o wcześniejszych wypadkach 

z udziałem zwierząt w tej okolicy czy też informacje z kół łowieckich, nadleśnictw o miejscach 

bytowania, migracji czy też przemieszczania się dzikich zwierząt. 

Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę może być także nadleśnictwo, które pomimo 

swojego obowiązku nie poinformowało zarządcy drogi o miejscach, w których znak A-18b powinien 

stanąć. W takich przypadkach to nadleśnictwo zobowiązane jest do wypłacania odszkodowania. 

Inne reguły mają zastosowanie, jeżeli do wypadku dojdzie w sytuacji gdy kierowca uderzy 

w dzikie zwierzę, które znalazło się na jezdni na skutek ucieczki przed myśliwymi w trakcie polowania. 

W takich sytuacjach o wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę jest znacznie łatwiej, 

a mianowicie z odpowiednim roszczeniem odszkodowawczym można zwrócić się do organizatora 

polowania. W praktyce ewentualne odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel zapewniający 

obowiązkową ochronę (OC) organizatorom polowań. Należy wskazać, że ustawodawca nakłada 

obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków Polskiego 

Związku Łowieckiego w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami (art. 32 

ust. 6 ustawy - Prawo łowieckie), jak również przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne 

obejmujące polowania 

wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą (art. 18 ust. 3 pkt 1 

ustawy - Prawo łowieckie). 

Jeżeli zatem doszło do wypadku z udziałem zwierzęcia po wypłoszeniu przez myśliwych, 

można domagać się odszkodowania od organizatora polowania nawet jeżeli droga została oznaczona 

odpowiednim znakiem ostrzegawczym A-18b „zwierzęta dzikie”. 

Należy jednak wskazać, iż w pewnych sytuacjach uzyskanie odszkodowania będzie niezwykle 

trudne czy wręcz niemożliwe. Kierowca będzie musiał zapłacić za straty z własnej kieszeni jeżeli 

zderzenie z dzikim zwierzęciem nastąpiło na odcinku drogi, który był prawidłowo oznakowany lub też 

poszkodowany nie zdołał udowodnić zaniechania ze strony podmiotów, które wskazywał jako winne 

poniesionej przez niego szkody. Trudności związane z uzyskaniem odpowiedniego świadczenia od 

zarządcy drogi lub organizatora polowania sprawiają, że wielu kierowców podróżujących w rejonach 

występowania dzikich zwierząt decyduje się  na polisę autocasco zapewniającą przedmiotową 

ochronę. 

Niezależnie od tego, od kogo mielibyśmy uzyskać odszkodowanie po zderzeniu ze 

zwierzęciem, należy pamiętać iż zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę 

możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia odpowiednich służb. Ustawa 

przewiduje sankcje za naruszenie tego nakazu w postaci kary grzywny albo aresztu, a także może 

zostać orzeczona nawiązka w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt. Celem 

uniknięcia wielu wątpliwości i kłopotów związanych z takim zdarzeniem  oraz  chcąc określić podmiot 
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odpowiedzialny za stłuczkę i zwiększyć szansę na uzyskanie odszkodowania, należy zawiadomić 

o zdarzeniu policję, która dokona oględzin miejsca kolizji oraz sporządzi odpowiednią notatkę 

opisującą okoliczności zdarzenia. Po pierwsze notka policyjna może pomóc w późniejszym uzyskaniu 

odszkodowania, po drugie to policja przejmie obowiązek związany zabezpieczeniem drogi 

i zwierzęcia. 

       Autor: Paweł Włoch- adwokat 
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3. Kredyt konsumencki 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, 

z   późn. zm.) określa podstawowe zasady oraz tryb zawierania umów o kredyt konsumencki jak 

również  obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed 

zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika 

kredytowego w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki. Powyższy akt prawny reguluje 

również skutki uchybienia obowiązkom kredytodawcy. Dzięki objęciu konsumentów szczególną 

ochroną poprzez ten akt prawny są oni lepiej wyposażeni w instrumenty obrony i nie są już na tak 

słabej pozycji wobec silnego i dysponującego fachową wiedzą kredytodawcy. Można śmiało 

powiedzieć, iż założenie ustawodawcy poprzez wprowadzenie tej ustawy było słuszne i wręcz 

konieczne , by w końcu w polskim systemie prawnym funkcjonowały regulacje dotyczące 

funkcjonowania rynku finansowego, mające na celu zwiększenie poziomu ochrony interesów 

konsumentów, dokonujących czynności prawnych z różnymi instytucjami finansowymi. 

Rozwiązania prawne zawarte w przedmiotowej ustawie mają na celu zlikwidowanie lub 

zmniejszenie asymetrii informacyjnej poprzez zapewnienie konsumentom dostępu do bardziej 

przejrzystej, rzetelnej i pełniejszej informacji na temat oferty kredytu konsumenckiego tak, aby 

podejmowane przez konsumentów decyzje były przeanalizowane i jak najbardziej świadome. 

Regulacje prawne funkcjonujące na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim dają gwarancję 

wypełniania przez kredytodawców i pośredników kredytowych nakładanych na nich obowiązków . 

 Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej 

niż 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca 

w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu 

konsumenckiego konsumentowi. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę 

o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu 

mieszkalnego w wysokości większej niż 255 550 zł. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się 

w szczególności: 

1. umowę pożyczki, 

2. umowę kredytu w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo bankowe 

3. umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli 

konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych 

z odroczeniem spełnienia świadczenia, 

4. umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, 

a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia, 

5. umowę o kredyt odnawialny 

Natomiast ustawy tej nie stosuje się m.in. do umów: 

1) w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów 

związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego; 

2) leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku nabycia przedmiotu umowy przez 

konsumenta; 
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3) o świadczenie usług maklerskich zawieranych z podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 32 

i 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2286, 2243 i 2244 oraz 2019 r. poz. 730 i 875); 

4) o kredyt będących wynikiem ugody sądowej oraz ugody będącej wynikiem postępowania 

w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie 

z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 

poz. 1823); 

 W artykule 5 przedmiotowej ustawy zostały wyjaśnione liczne pojęcia- definicje, które 

w dużej mierze ułatwiają konsumentom poruszanie się w obszarze zarówno tej ustawy jak i innych 

aktów prawnych i umów związanych z zawarciem kredytu konsumenckiego. 

 Kredytów konsumenckich mogą udzielać instytucje ustawowo uprawnione do udzielania 

kredytów, tj. banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje pożyczkowe, 

producenci i usługodawcy. 

  Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim wprowadzają wymóg odpowiedniego 

poinformowania konsumenta o oferowanym produkcie. Skutkiem regulacji ustawy o kredycie 

konsumenckim w zakresie reklamy jest wzmożona konkurencja kredytodawców na rynku, co 

przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne dla konsumentów i całej gospodarki . Wymogi 

informacyjne dotyczące reklamy zawarte zostały w rozdziale drugim ustawy o kredycie 

konsumenckim. Obowiązki te powinny być wypełniane przez kredytodawcę przed zawarciem umowy 

o kredyt. Warunkiem koniecznym każdej informacji oraz reklamy jest zapewnienie konsumentom 

dostępu do przejrzystej, rzetelnej i pełnej informacji na temat oferty kredytu konsumenckiego tak, 

aby podejmowane przez konsumentów decyzje były racjonalne i świadome.  

 Bardzo istotną kwestią dotyczącą zawarcia kredytu konsumenckiego jest  również regulacja 

zawarta w art. 7 ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim, ponieważ zgodnie z tym przepisem  

zarówno informacje standardowe, jak i informacje dodatkowe mają istotne znaczenie przy 

dokonywaniu wyboru oferty kredytowej. Kredytodawca ma obowiązek poinformowania 

kredytobiorcy o dodatkowych kosztach kredytu, wynikających np. z umowy ubezpieczenia lub kaucji 

i związanych z tym składek, prowizji, opłat.  

 Kolejnym istotnym przepisem jest regulacja zawarta w art. 9 tej ustawy, która dotyczy oceny 

zdolności kredytowej. „1.  Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest 

zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta. 

2.  Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta 

lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych 

kredytodawcy. 

3.  Konsument jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów 

i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej.”  

 Zatem ustawodawca nałożył obowiązek dokonania oceny zdolności kredytowej wyłącznie na 

kredytodawcę. Obowiązku tego kredytodawca nie może powierzyć pośrednikowi kredytowemu. 

Istotne jest, iż obowiązek badania zdolności kredytowej przez bank (lub inną instytucję ustawowo 

upoważnioną do udzielania kredytów) oznacza jednocześnie publicznoprawny zakaz udzielania 

https://sip.lex.pl/#/document/17220859?unitId=art(3)pkt(32)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17220859?unitId=art(3)pkt(33)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18429786?cm=DOCUMENT
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kredytów podmiotom, które nie posiadają zdolności  kredytowej. Bardzo ważną rolę w procesie 

badania zdolności kredytowej odgrywają załączniki do wniosku kredytowego, które konsument 

zobowiązany jest złożyć starając się o kredyt. W załącznikach tych właśnie znajduje się szereg 

informacji takich jak zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości swoich miesięcznych dochodów 

oraz o stanie rodzinnym. Oceny zdolności kredytowej kredytodawca może dokonać również na 

podstawie informacji zgromadzonych w swoim wewnętrznym zbiorze danych.  Udzielenie przez 

kredytodawców kredytów bez wymaganej zdolności kredytowej będzie sprzeczne z zasadą ochrony 

deponentów (depozytów), których interesy mogą być zagrożone  właśnie poprzez udostępnianie 

środków pochodzących z dokonanych przez nich wkładów oszczędnościowych i innych depozytów 

osobom niemającym zdolności do spłaty swoich zobowiązań. 

 Zgodnie z przepisem art. 13 przedmiotowej ustawy kredytodawca lub pośrednik kredytowy 

przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym 

nośniku, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami: 

1) imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego; 

2) rodzaj kredytu; 

3) czas obowiązywania umowy; 

4) stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy oprocentowania oraz, jeżeli są 

dostępne, wszelkie indeksy lub stopy referencyjne mające zastosowanie do pierwotnej stopy 

oprocentowania kredytu, a także okresy, warunki i procedury zmian stopy oprocentowania kredytu; 

jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje 

się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy; 

5) całkowitą kwotę kredytu; 

6) terminy i sposób wypłaty kredytu; 

7) całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta; 

7a) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania przedstawioną za pomocą reprezentatywnego 

przykładu, który obejmuje wszystkie założenia przyjęte do obliczenia tej stopy; w przypadku gdy 

konsument poinformował kredytodawcę o co najmniej jednym ze składników preferowanego przez 

siebie kredytu, takim jak okres obowiązywania umowy o kredyt lub całkowita kwota kredytu, 

składniki te powinny być uwzględnione w reprezentatywnym przykładzie; 

7b) informację, że inne mechanizmy dokonywania wypłat mogą spowodować zastosowanie wyższej 

rocznej stopy oprocentowania - jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne sposoby dokonywania 

wypłat, w odniesieniu do których obowiązują różne opłaty i stopy oprocentowania, a kredytodawca 

korzysta z założenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 załącznika nr 4 do ustawy; 

8) zasady i terminy spłaty kredytu oraz, w odpowiednich przypadkach, kolejność zaliczania rat 

kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy; jeżeli w ramach kredytu stosuje się 

różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność 

zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się 

różne stopy oprocentowania; 
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9) informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy 

ubezpieczenia, w przypadku gdy zawarcie takiej umowy jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do 

uzyskania go na oferowanych warunkach; 

10) w odpowiednich przypadkach, informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany 

ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o odsetkach, prowizjach, 

marżach, opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są 

zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie 

z instrumentów płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, oraz kosztach usług 

dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich 

koszty te mogą ulec zmianie; 

11) informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią; 

12) informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz 

ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu; 

13) informację o skutkach braku płatności; 

14) w odpowiednich przypadkach informację o wymaganych zabezpieczeniach kredytu 

konsumenckiego; 

15) informację o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy; 

16) informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem; 

17) informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za spłatę kredytu przed 

terminem oraz zasady jej ustalania; 

 Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, w art.  29.  iż   umowa o kredyt konsumencki powinna być 

zawarta w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną 

formę.  Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę 

konsumentowi.  Umowa powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

Konsument podpisując umowę o kredyt konsumencki powinien wiedzieć, iż do zachowania pisemnej 

formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym 

treść oświadczenia woli.  

Dodatkowo w art. 30 przedmiotowej ustawy wskazano, niezbędne elementy które powinna 

zawierać umowa o kredyt. Są to: 

1) imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i 

pośrednika kredytowego; 

2) rodzaj kredytu; 

3) czas obowiązywania umowy; 

4) całkowitą kwotę kredytu; 

5) terminy i sposób wypłaty kredytu; 
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6) stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury 

zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma 

zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki 

przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp 

procentowych w danym okresie obowiązywania umowy; 

7) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta 

ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń 

przyjętych do jej obliczenia; 

8) zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego 

na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, o którym mowa w art. 37 ust. 1; 

jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności 

kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet 

różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania; 

9) zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, 

w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela karencji w spłacie kredytu; 

10) informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o 

kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku 

rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami 

za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, 

marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane 

kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie; 

11) roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz 

ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu; 

12) skutki braku płatności; 

13) informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią; 

14) sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje; 

15) termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta 

udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę 

odsetek należnych w stosunku dziennym; 

16) prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed 

terminem; 

17) informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o 

sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie; 

18) informację o prawie, o którym mowa w art. 59 ust. 1; 

19) warunki rozwiązania umowy; 
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20) informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach 

dostępu do tej procedury, jeżeli takie prawo przysługuje konsumentowi; 

21) wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów. 

Istotne jest również to, iż  niejednoznaczne postanowienia umowy nie mogą być 

interpretowane na korzyść jednej ze stron stosunku umownego. Jednakże w celu zabezpieczenia 

interesów konsumenta przyjęto w prawie polskim zasadę, zgodnie z którą klauzule niejasno 

sformułowane tłumaczy się na korzyść konsumenta.  

W przedmiotowym temacie bardzo ważną kwestią jest również prawo konsumenta do 

odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy 

o kredyt bez  podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin ten rozpoczyna 

się w dniu zawarcia umowy o kredyt albo w dniu, w którym konsument otrzymał warunki umowy 

oraz informację o prawie odstąpienia lub braku takiego prawa. Uprawnienie to wynika wprost 

z przepisu art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku takiego odstąpienia   konsument 

nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem 

odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Ważną informacją jest to, że 

w przypadku, gdy z umową o kredyt konsumencki związana jest usługa dodatkowa świadczona przez 

kredytodawcę lub osobę trzecią - na podstawie umowy między tą osobą a kredytodawcą - to 

w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy o kredyt - 

odstąpienie jest skuteczne także wobec umowy o usługę dodatkową.  

 Bardzo ważne uregulowanie znajduje się w przepisie  art. 48 przedmiotowej ustawy a dotyczy 

uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu. Zgodnie z tym przepisem konsument ma prawo 

w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie 

a kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez 

konsumenta. Konsument jest w takim przypadku uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego 

kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania 

umowy.  Takie uprawnienie wzmocniło pozycję konsumenta w porównaniu do jego pozycji 

kształtowanej przepisami poprzednio obowiązującej ustawy o kredycie  konsumenckim. 

Autor: Magdalena Piech – Radca Prawny 
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4. Rozstrzygnięcie w rozwodzie o sposobie korzystania z zajmowanego 

przez małżonków wspólnego mieszkania 

Według artykułu 58 § 2 KRO jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku 

rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim 

zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Regulacja ta ma na celu złagodzenie w miarę możności 

konfliktów mieszkaniowych między rozwodzącymi się małżonkami.  

 

Wydanie orzeczenia o sposobie korzystania z mieszkania wymaga przeprowadzenia 

ukierunkowanego na to zagadnienie postępowania dowodowego. Już w początkowym stadium 

procesu sąd wysłuchuje strony i zebra stosowne informacje co do wspólnego mieszkania, w 

szczególności co do: 

 liczby oraz rodzaju pomieszczeń, 

 sposobu dotychczasowego ich wykorzystywania, 

 tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, 

 co do osób trzecich zamieszkałych wspólnie z małżonkami.  

 

Orzeczenie o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania 

sąd rozwodowy wydaje z urzędu. W judykaturze SN ugruntowane jest stanowisko, że jeżeli sąd 

stwierdzi, iż w danych okolicznościach nie jest możliwe lub konieczne uregulowanie tej kwestii, 

to orzeczenie może mieć postać "negatywną". Wówczas sąd nie określa sposobu korzystania 

z mieszkania. Na podstawie orzecznictwa SN wyróżnić można cztery rodzaje takich sytuacji: 

- jeżeli w chwili orzekania o rozwodzie małżonkowie nie zajmują wspólnie mieszkania,  

- jeżeli w wyroku rozwodowym sąd podzielił mieszkanie, przyznał je jednemu z małżonków lub 

nakazał eksmisję małżonka,  

- jeżeli ze względu na rodzaj mieszkania (np. jeden pokój) orzeczenie o odrębnym korzystaniu 

z poszczególnych jego części byłoby bezprzedmiotowe, 

- jeżeli małżonkowie dokonali faktycznego podziału mieszkania do korzystania i żadne z nich nie 

wnosi o zamieszczenie w wyroku rozwodowym takiego rozstrzygnięcia. 

 

Wskazać należy, że w razie orzeczenia eksmisji jednego z małżonków sąd może orzec 

o sposobie korzystania z mieszkania przez czas do wykonania eksmisji, jeżeli w świetle okoliczności 

zachodzą przeszkody do prędkiego wykonania eksmisji. 

Warto zwrócić uwagę, że o zakresie i sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie 

zajmowanego mieszkania w czasie trwania procesu rozwodowego sąd może orzec w formie 

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Orzeczenie takie obowiązuje jedynie na czas trwania 

procesu rozwodowego.  

Istotną kwestią jest również, że mieszkanie małżonków, nie musi być wspólne w sensie 

prawnym, lecz powinno być faktycznie wspólnie przez nich zajmowane. Obejmuje to w zasadzie 

każde mieszkanie, zajmowane przez nich, tzn. mieszkanie znajdujące się faktycznie w ich dyspozycji 

niezależnie od posiadanego tytułu prawnego; w szczególności może to być mieszkanie, do którego 

obojgu małżonkom lub jednemu z nich przysługuje tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

spółdzielczego prawa do lokalu, służebności osobistej, stosunku najmu na podstawie umowy lub 
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mieszkań przydzielonych w innym trybie, stosunku podnajmu lub stosunku użyczenia, a nawet 

mieszkanie zajmowane bez tytułu prawnego". 

 

Ustalenie sposobu korzystania z mieszkania przez byłych małżonków odnosi się tylko do 

takich wspólnych mieszkań, które małżonkowie faktycznie "zajmują" w chwili orzekania rozwodu. 

Chodzi o sytuacje, w których dochodzi do zajęcia lokalu w celu korzystania z niego jako 

z pomieszczenia zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe danej osoby i mającego stanowić istotny 

ośrodek jej działalności życiowej. 

 

Sąd może orzec o sposobie korzystania przez rozwodzących się małżonków ze wspólnego 

mieszkania także gdy jeden z małżonków nie przebywa w tym mieszkaniu, wskutek przejściowego 

opuszczenia go bez zrzeczenia się praw do zajmowania tego mieszkania. W szczególności nie może 

być uznane za taką rezygnację opuszczenie mieszkania wskutek czasowej delegacji do pracy w innej 

miejscowości, pobytu za granicą nie w celu emigracji, wyjazdu w celu sprawowania pieczy nad 

członkiem rodziny lub długotrwałego pobytu w zakładzie leczniczym. We wszystkich tych 

przypadkach intencją małżonka opuszczającego wspólne mieszkanie jest z reguły powrót do niego, po 

ustaniu przyczyny uzasadniającej to opuszczenie. 

 

Sąd rozwodowy ustalając sposób korzystania z mieszkania rozstrzyga nie o prawie 

małżonków do wspólnie zajmowanego mieszkania, lecz jedynie o "sposobie korzystania z tego 

mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków". Na podstawie 

orzeczenia sądu małżonek "nie uzyskuje bowiem prawa do lokalu, a jedynie faktyczną możliwość 

tymczasowego zamieszkiwania w tym lokalu w określony sposób".  

 

W razie określenia sposobu korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnego 

mieszkania w drodze jego prowizorycznego rozdzielenia sąd może, ale tylko za zgodą obu stron i tylko 

ze skutkiem prawnym pomiędzy nimi, określić ich obowiązki w zakresie czynszu lub innych świadczeń 

przez wskazanie, w jakim stosunku każdy z nich powinien zwolnić drugiego od wspólnego obowiązku 

opłacania czynszu lub innych świadczeń".  

 

W wielu przypadkach najbardziej właściwym, a zarazem najprostszym rozstrzygnięciem, jest 

określenie sposobu korzystania z mieszkania przez utrzymanie istniejącego faktycznie stanu rzeczy 

w tym zakresie. 

 

Sąd orzekając o sposobie korzystania z mieszkania bierze pod uwagę sytuację osobistą 

każdego z małżonków i jego potrzeby. Jeśli mieszkanie zajmują małoletnie dzieci, to w pierwszej 

kolejności sąd uwzględnia ich sytuację, przede wszystkim w jak największym stopniu stara się 

zapewnić im miejsce do odrabiania lekcji, zabawy i ogólnie przestrzeni życiowej. Niekiedy, jeżeli jest 

taka możliwości sąd przyznaje małżonkowi, który ma sprawować bezpośrednią pieczę nad dziećmi, 

więcej niż jeden pokój (z przeznaczeniem na pobyt dzieci). W braku takiej możliwości sąd powinien 

przyznać temu małżonkowi pokój o większej powierzchni, tak aby dzieci mogły zajmować go razem 

z rodzicem. 

 

Autor: Karolina Kamińska – Radca Prawny 
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5. Praca w gospodarstwie rolnym rodziców a staż pracy 

Zgodnie  z  art. 1 ust.1 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do 

pracowniczego stażu pracy do pracowniczego stażu pracy zalicza się następujące okresy pracy 

w indywidualnym  gospodarstwie rolnym:  

1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, 

prowadzonym przez współmałżonka, 

2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia 

w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego 

gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem, 

3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 

w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 

indywidualnych i członków ich rodzin. 

Przepisy ustawy znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy przepisy prawa lub postanowienia układu 

zbiorowego albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania pozwalają wliczać do 

stażu pracy okresy zatrudnienia u innego pracodawcy. W tym przypadku chodzi o staż pracy, od 

którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy. Okresów pracy 

w gospodarstwie rolnym rodziców nie wlicza się do okresów zatrudnienia, od którego zależy nabycie 

prawa do urlopu wypoczynkowego lub innego świadczenia przysługującego z upływem roku pracy lub 

okresu krótszego niż jeden rok. Taki staż pracy można natomiast zaliczyć do okresu, od którego zależy 

wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.  

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

warunkami uznania osoby za domownika jest:  

- ukończenie 16 lat, 

- pozostawanie z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkiwanie na terenie 

jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie 

- stała praca w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 

W definicji zawartej w ustawie brak jest wymogu, by praca w gospodarstwie stanowiła główne źródło 

utrzymania, natomiast istotny jest wymóg stałej pracy w gospodarstwie.  Przesłanka stałej pracy 

w gospodarstwie nie będzie spełniona, jeśli dana osoba pracowała będzie w gospodarstwie rolnym 

jedynie dorywczo.  

W odniesieniu do powierzchni gospodarstwa rolnego, wskazać należy, że o zaliczeniu danego obszaru 

ziemi do kategorii gospodarstwa rolnego, należy się posiłkować przepisami podatkowymi – ustawą  

o podatku rolnym. Zgodnie z tymi przepisami przez gospodarstwo rolne rozumie się obszar gruntów, 

którego powierzchnia przekracza 1ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.  

Zaliczenie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika po   31 grudnia 

1982 r. do pracowniczego stażu pracy nie wymaga opłacania składek  do KRUS  - nie przewiduje tego 
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przepis art.1 ust. 1 pkt 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 

do pracowniczego stażu pracy.   

 

Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 

do pracowniczego stażu pracy pracownik powinien przedstawić zaświadczenie z urzędu gminy 

potwierdzające okresy pracy w gospodarstwie rolnym osoby zainteresowanej  w oparciu o posiadane 

przez nią dokumenty, takie jak np. rejestry gruntów, księgi podatkowe itp. Jeśli urząd gminy nie 

dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie takiego zaświadczenia, ma obowiązek zawiadomić 

o tym zainteresowanego na piśmie. Istnieje wówczas możliwość udowodnienia okresów pracy 

w indywidualnym gospodarstwie rolnym zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących 

w tym czasie na terenie, na którym jest położone gospodarstwo rolne.  

 

Nauka w szkole ponadpodstawowej, w innej miejscowości od miejsca zamieszkania, odbywana 

w systemie dziennym, nie stanowi przeszkody do podjęcie stałej pracy w gospodarstwie rolnym 

w rozmiarze pozwalającym na jej zaliczenie do okresu zatrudnienia. Jeśli dana osoba po ukończeniu 

16 roku życia zamieszkiwała wraz z rodzicami, dojeżdżając jednocześnie do szkoły średniej 

w sąsiedniej miejscowości – a poza godzinami pracy spędzonymi w szkole stale pracowała w ich 

gospodarstwie, to okres jej pracy w gospodarstwie powinien być zaliczony do pracowniczego stażu 

pracy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 1995 r., sygn. akt III AUr 3/95, LEX 

nr 29420). 

Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie również w utrwalonym orzecznictwie sądowych, gdzie 

wskazuje się, że wprawdzie przepisy ustawy nie przewidują wymogu, aby praca w gospodarstwie 

rolnym stanowiła jedyne zajęcie domownika i samo kształcenie się w dziennej, wieczorowej czy 

zaocznej szkole ponadpodstawowej nie wyklucza jeszcze możliwości zakwalifikowania pracy 

wykonywanej w gospodarstwie rolnym jako stałej, ale o świadczeniu stałej pracy w gospodarstwie 

rolnym z pewnością nie może być mowy, gdy osoba bliska rolnikowi pobiera naukę w szkole 

znajdującej się w znacznej odległości od miejsca położenia gospodarstwa i miejsca zamieszkania 

wnioskodawcy (wyrok NSA z dnia 22 maja 2015 r., sygn. I OSK 3005/13).  

Dla zaliczenia do stażu pracy okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, niezbędne jest 

przedłożenie przez pracownika zaświadczenie, które na jego wniosek wyda właściwy urząd gminy. 

W razie braku możliwości wydania takiego zaświadczenia okresy pracy w gospodarstwie mogą zostać 

udowodnione również na podstawie zeznań co najmniej 2 świadków zamieszkujących w tym czasie 

na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. 

 

Autor: Mateusz Sieńko – Radca Prawny 


