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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: 

 

Punkt 1 - Bychawa 
 Dzień 

tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 11.00 - 15.00 
Bychawa - Urząd Miejski w Bychawie, ul. 

Piłsudskiego 22 

Wtorek 10.00 - 14.00 
Krzczonów  - Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Krzczonowie, ul. Żeromskiego 11 

Środa 10.00 - 14.00 Wysokie - Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Czwartek 10.00 - 14.00 Zakrzew - Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 26 

Piątek 10.00 - 14.00 
Bychawa - Urząd Miejski w Bychawie, ul. 

Piłsudskiego 22 

   Punkt 2 - Jastków 
 Dzień 

tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 13.00 - 17.00 
Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 

3 

Wtorek 14.00 - 18.00 
Garbów - Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie 

Krakowskie Przedmieście 5 

Środa 10.00 - 14.00 
Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie,  ul. Chmielowa 

3 

Czwartek 8.00 - 12.00 
Garbów - Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie 

Krakowskie Przedmieście 5 

Piątek 10.00 - 14.00 
Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 

3 
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Punkt 3 -  Konopnica 

 Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 10.00 - 14.00 
Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, 

Kozubszczyzna 127 B 

Wtorek 10.00 - 14.00 
Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, 

Kozubszczyzna 127 B 

Środa 10.00 - 14.00 
Wojciechów - Urząd Gminy w Wojciechowie, 

Wojciechów 5 

Czwartek 10.00 - 14.00 
Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, 

Kozubszczyzna 127 B 

Piątek 10.00 - 14.00 
Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, 

Kozubszczyzna 127 B 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 528 67 14 

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. 
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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. Kto i na jakich zasadach może otrzymać miejsce w domu pomocy 

społecznej? 

Domy pomocy społecznej są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Mogą być 

prowadzone na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Ich głównym celem jest zaspokajanie 

potrzeb bytowych, w tym świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców domu. 

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na 

poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 

osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług 

świadczonych przez dom - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - uwzględnia w szczególności 

wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich 

fizycznej i psychicznej sprawności. 

Domy pomocy społecznej – typy 

Domy pomocy społecznej dzieli się na typy, które przeznaczone są dla:  

1. osób w podeszłym wieku; 

2. osób przewlekle somatycznie chorych; 

3. osób przewlekle psychicznie chorych;  

4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 

6. osób niepełnosprawnych fizycznie; 

7. osób uzależnionych od alkoholu. 

Kto może ubiegać się o miejsce w domu w domu pomocy społecznej? 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 r. poz. 1507) 

prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która wymaga całodobowej 

opieki z powodu: 

 wieku, 

 choroby lub  

 niepełnosprawności,  

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. 

Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga oceny stanu zdrowia danej osoby oraz możliwości 

korzystania przez nią z pomocy środowiskowej, w szczególności zaś zbadania możliwości 

zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia. 

 

Czy osoba uprawniona ma prawo wyboru domu pomocy społecznej? 

 „Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, 

zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba 
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że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela 

ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.” - art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej. 

W orzecznictwie podkreśla się, że organ pomocy społecznej, dokonując wyboru domu pomocy 

społecznej, do którego skierowana ma być osoba wymagająca całodobowej opieki, zobowiązany jest 

brać pod uwagę nie tylko typ domu pomocy społecznej, czas oczekiwania na miejsce w tym domu i 

zakres świadczonych w nim usług, ale również jej indywidualne potrzeby. Szczególnie musi 

uwzględnić, który z domów pomocy społecznej w sposób najpełniejszy zapewni, zgodnie z jej 

indywidualnymi potrzebami, wolność, w tym swobodę praktyk religijnych, intymność, godność i 

poczucie bezpieczeństwa 329 . To ostatnie wiązać się może z nastawieniem do danej placówki i jej 

personelu i może mieć związek z faktem wcześniejszego pobytu w konkretnej placówce 

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej 

danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 

miesiące, wówczas daną osobę kieruje się na jej wniosek do DPS tego samego typu zlokalizowanego 

jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na 

umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące. Z kolei osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej 

kierowana jest do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego. 

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie 

wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją 

zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o 

tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - 

prokuratora. 

Zasady przyjmowania – czyli co trzeba zrobić by uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej? 

1. Pisemny wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej 

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać w celu uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej jest 

złożenie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do ośrodka pomocy społecznej 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. 

Z wnioskiem o skierowanie danej osoby do domu pomocy społecznej może wystąpić: 

 osoba zainteresowana,  

 członek rodziny,  

 przedstawiciel ustawowy osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, 

 powiatowe centrum pomocy rodzinie. 

Do wniosku o skierowanie danej osoby do domu pomocy społecznej należy dołączyć: 

 zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia seniora i potrzebie sprawowania 

całodobowej opieki; 

 zaświadczenie od lekarza psychiatry - w przypadku chorych psychicznie; 

 zaświadczenie od psychologa - w przypadku upośledzonych umysłowo; 
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 zaświadczenie o dochodach lub decyzję organu rentowego o przyznaniu renty bądź 

emerytury; 

 oświadczenie woli o umieszczeniu w domu pomocy - podpisane przez osobę; 

 oświadczenie rodziny, wyjaśniające że nie ma możliwości opieki nad daną osobą. 

 

2. Wywiad środowiskowy 

Po otrzymaniu wniosku zawierającego prośbę o umieszczenie danej osoby w domu pomocy 

społecznej pracownik socjalny ośrodka, przeprowadza wywiad środowiskowy, który ma na celu 

sprawdzenie informacji dotyczących sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej tej osoby. 

3. Decyzja o skierowaniu/odmowie skierowania danej osoby do domu pomocy społecznej 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu 

pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu 

pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku 

regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa. 

Cała dokumentacja wraz z decyzją ośrodka przekazywana jest do powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, które wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. 

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, 

powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania 

na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 

Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami w DPS jest płatny do wysokości średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca DPS ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek - w 

zależności od tego, który organ prowadzi daną placówkę. 

Kto jest obowiązany do wnoszenia opłaty za dom pomocy społecznej? 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób 

małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;  

2. małżonek oraz zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami) zgodnie z zawartą 

umową: 

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu 

pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 

300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu 
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pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie; 

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy 

między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez 

mieszkańca domu i jego członków rodziny, którzy są zobowiązani do wnoszenia opłat  

Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata 

może być potrącana: 1) z emerytury lub renty mieszkańca domu – przez właściwy organ emerytalno-

rentowy, np. ZUS, KRUS; 2) z zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej 

dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na 

rachunek bankowy domu pomocy społecznej.  

W przypadku gdy mieszkaniec domu pomocy społecznej, jego współmałżonek oraz rodzina (dzieci, 

rodzice) nie wywiązują się z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt opłaty te zastępczo wnosi gmina, z 

której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo 

dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. 

Mieszkaniec domu pomocy społecznej, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt 

w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za 

okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Z kolei za 

małoletniego mieszkańca domu pomocy społecznej nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu 

osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w 

roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.  

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, 

częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:  

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 

wsparcia lub innej placówce;  

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, 

niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski 

żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;  

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia; 

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko. 

Osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie 

z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o 

pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została 

przywrócona. 

Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone 

oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz 

zbadaniem jej sytuacji rodzinnej. Nie oznacza to, że można tej formy wsparcia odmówić osobom 

mającym rodzinę, niemniej konieczne jest ustalenie obiektywnych możliwości osób bliskich, w tym 

ich dyspozycyjności w zakresie świadczenia niezbędnej opieki. 

 
      Autor: Anna Rentflejsz – radca prawny 
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3. Dochodzenie przed sądem roszczeń pracowniczych z uwzględnieniem 

zmian procedury cywilnej po 7 listopada 2019 r. 

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) w sposób znaczący znowelizowano obowiązującą 

dotychczas procedurę w sprawach przed sądami cywilnymi. Założeniem wprowadzonych zmian jest 

przyspieszenie, usprawnienie oraz przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. Większość 

przepisów nowelizacji zacznie obowiązywać od dnia 7 listopada 2019 r. 

 

Powyższe zmiany są niezwykle istotne dla pracowników, którzy po tej dacie będą chcieli 

dochodzić przed sądem swoich praw przeciwko pracodawcy. Postępowania w sprawach z zakresu 

prawa pracy toczą się na podstawie ogólnych przepisów kodeksu postępowania cywilnego 

dotyczących procesu i przepisów szczególnych dotyczących postępowania w sprawach z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pomimo, że pracownik jako teoretycznie słabsza strona 

stosunku pracy dysponuje pewnymi szczególnymi uprawnieniami w procesie sądowym, nie oznacza 

to, że ustawodawca nie nałożył na niego żadnych formalnych obowiązków. Zaniechanie w tym 

zakresie może skutkować nieprzyjęciem sprawy przez sąd do rozpoznania lub przegraniem sprawy. 

 

W pierwszej kolejności istotne jest dochowanie terminu na wniesienie pozwu do sądu. 

Przykładowo w przypadku odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę 

bez wypowiedzenia lub nawiązania umowy pracę, termin wynosi 21 dni  (liczonych odpowiednio od 

doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu 

umowy o pracę bez wypowiedzenia i doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy). 

Przekraczając terminy wskazane w przepisach pracownik naraża się na zwrot pozwu przez sąd, bez 

możliwości jego ponownego wniesienia.  

 

Składając pozew do sądu w należy pamiętać również o terminach przedawnienia 

dochodzenia roszczeń, w szczególności w sprawach o zapłatę zaległego wynagrodzenia. 

Na podstawie art. 291 § 1 kodeksu pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu 

z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Po upływie terminu 

przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może 

uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Powyższa 

regulacja mobilizuje zatem pracownika do sprawnego dochodzenia swoich roszczeń. 

 

Wniesienie pozwu w sprawach z zakresu prawa pracy jest dla pracownika co do zasady wolne 

od opłat. Opłacie podlegają jedynie pozwy w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 

50.000,00 złotych (opłata stosunkowa w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu). Koszty 

procesu sąd rozlicza przy okazji wydania wyroku w sprawie. Zgodnie z art. 98 §1 kodeksu 

postępowania cywilnego, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na 

jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Ostatnia nowelizacja 

wprowadziła do kodeksu postępowania cywilnego również nowe zasady dotyczące rozliczenia 

kosztów procesu, o których pracownik powinien pamiętać. Przykładowo jeżeli strona pomimo 

wezwania do osobistego stawiennictwa nie stawiła się w celu udziału w czynności sądu i nie 
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usprawiedliwiła swego niestawiennictwa lub jeżeli w toku postępowania bez usprawiedliwienia nie 

stawiła się na posiedzenie mediacyjne pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na mediację sąd 

może, niezależnie od wyniku sprawy, włożyć na tę stronę obowiązek zwrotu kosztów w części 

wyższej, niż nakazywałby to wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości.  

 

Pozew powinien zawierać elementy określone przepisami kodeksu postępowania cywilnego 

(art. 126 § 1-2 i art. 187 § 1), takie jak m. in: dokładnie określone żądanie, 

wartość przedmiotu sporu przy prawach majątkowych, wskazanie faktów, na których pracownik 

opiera swoje żądanie.  

 

Ułatwieniem dla pracownika w postępowaniu sądowym jest możliwość złożenia pozwu nie 

tylko przed sąd właściwy według siedziby pracodawcy, ale również przed sąd, 

w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. 

Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, 

należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności 

wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków 

pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku 

nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, 

a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane. We 

wszystkich innych sprawach, w których wartość przedmiotu sporu jest większa niż 75.000,00 zł, 

właściwym będzie sąd okręgowy. Chociaż wniesienie pozwu do niewłaściwego sądu nie spowoduje 

negatywnych skutków procesowych (sprawa zostanie przekazana do sądu właściwego), 

to niewątpliwie poprawność w tym zakresie pozwoli przyspieszyć postępowanie oraz właściwie 

zaplanować proces pod względem kosztowym i logistycznym. 

 

 Zupełną nowością wprowadzoną nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r. jest posiedzenie 

przygotowawcze, które sąd będzie co do zasady będzie wyznaczał po przyjęciu sprawy do 

rozpoznania (po złożeniu przez pracodawcę odpowiedzi na pozew, a także gdy odpowiedź 

na pozew nie została złożona, ale wyrok zaoczny nie został wydany). Celem posiedzenia 

przygotowawczego będzie rozstrzygnięcie sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, 

zwłaszcza rozprawy. Na posiedzeniu przygotowawczym sędzia będzie ustalał ze stronami przedmiot 

sporu i wyjaśniał stanowiska stron, także w zakresie prawnych aspektów sporu. Sędzia będzie 

skłaniać strony do pojednania oraz dążyć do ugodowego rozwiązania sporu, w szczególności 

w drodze mediacji. W tym celu sędzia może poszukiwać ze stronami ugodowych sposobów 

rozwiązania sporu, wspierać je w formułowaniu propozycji ugodowych oraz wskazywać sposoby 

i skutki rozwiązania sporu, w tym skutki finansowe. Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu 

przygotowawczym sąd sporządzi z udziałem stron plan rozprawy. Stawiennictwo na posiedzeniu 

będzie co do zasady obowiązkowe. Jeżeli pracownik bez usprawiedliwienia nie stawi się na 

posiedzenie przygotowawcze, sąd umorzy postępowanie, rozstrzygając o kosztach jak przy cofnięciu 

pozwu, chyba że sprzeciwi się temu obecny na tym posiedzeniu pracodawca (pozwany).  

 

 Na skutek nowelizacji sąd będzie miał możliwość pouczania stron 

o prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych na dany moment twierdzeń 

i dowodów w sprawie. Takiego pouczenia nie było dotychczas w procedurze cywilnej, pracownik nie 

powinien być więc zdziwiony, jeżeli sąd zajmie takie stanowisko w sprawie. Nie będzie ono miało 
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charakteru wiążącego, pozwoli jednak zorientować się, czy sprawa zmierza w dobrym dla pracownika 

kierunku. 

 

 Niniejszy artykuł jest jedynie zarysem na temat dochodzenia roszczeń pracowniczych. 

Nowelizacja z dnia 4 lipca 2019 r. przynosi wiele zmian, które mogą, ale nie muszą być korzystne dla 

pracownika. W tym zakresie trzeba czekać na ukształtowanie się praktyki sądów co do stosowania 

nowych przepisów. W celu pomocy w analizie sprawy, a następnie wniesienia poprawnego pozwu, 

zachęcam do wizyty w najbliższym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubelskim. 

 

Autor: Arkadiusz Kuśpit – Radca Prawny 
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4. Świadczenia pieniężne w związku z urodzeniem dziecka 

Narodziny dziecka to wielka zmiana dla rodziny, która dodatkowo łączy się ze znacznymi wydatkami. 

W niniejszym artykule zostaną omówione najważniejsze świadczenia pieniężne możliwe do uzyskania 

w związku z narodzinami dziecka oraz zasady ich przyznawania. 

Zasiłek macierzyński 

 Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa, a zasady jego przyznawania określają przepisy ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje 

ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 

urodziła dziecko; przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła do 

sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia; przyjęła na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, 

a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 

roku życia. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego 

oraz urlopu ojcowskiego i wynosi:  

- 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,  

- 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,  

- 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,  

- 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

-    37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. 

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego 

wynosi 26 tygodni. Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego 

można wykorzystać w całości lub maksymalnie w trzech częściach następujących bezpośrednio po 

sobie, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni. 

 Miesięczna wysokość zasiłku macierzyńskiego odpowiada  100% podstawy wymiaru zasiłku. 

W przypadku ubezpieczonej – pracownicy podstawę wymiaru zasiłku przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie wypłacone: za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym 

powstała niezdolności do pracy albo za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli 

niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia. Do 

ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi bierze się pod uwagę przychód 

stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub odpowiednio wypadkowe, 

po uprzednim odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. 

Natomiast w przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami, a więc między innymi kobiet 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje 

tylko przedsiębiorcom, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym (dobrowolnie)  i opłacali składki 

https://sip.lex.pl/#/document/16789274?cm=DOCUMENT
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na to ubezpieczenie. Zasiłek macierzyński, w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego przysługuje od 

pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Wysokość zasiłku zależy zaś od wysokości 

zadeklarowanych i opłacanych przez ubezpieczoną składek na ubezpieczenia społeczne oraz od 

okresu opłacania składek w zadeklarowanej wysokości. Podstawa wymiaru zasiłku to przeciętny 

miesięczny przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę za okres 12 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających miesiąc, w którym urzeczywistniło się ryzyko ubezpieczeniowe ( w tym przypadku 

urodzenie dziecka). W przypadku przedsiębiorców przychód to zadeklarowana podstawa wymiaru 

składek na ubezpieczenie chorobowe (czyli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne) 

pomniejszona o kwotę odpowiadającą 13,71% podstawy wymiaru składek. 

 Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu 

macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze można złożyć nie później niż 21 dni po 

porodzie.  

Świadczenie rodzicielskie 

Świadczenie rodzicielskie popularnie nazywane „kosiniakowym” jest objęte regulacją ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, 

którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z przepisem art. 17c ust. 1 ustawy świadczenie 

rodzicielskie przysługuje: 

1) matce albo ojcu dziecka 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. 

roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego 

- do ukończenia 10. roku życia; 

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką 

dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 

o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; 

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. 

roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego 

- do ukończenia 10. roku życia. 

 

Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego określa ustawa o świadczeniach rodzinnych 

i wynosi:  

 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia 

jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 

 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 

 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 

 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 

 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

http://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-macierzynski
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Świadczenie rodzinne przysługuje w wysokości 1000 zł. Osobie uprawnionej do świadczenia 

rodzicielskiego przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego 

samego dziecka. Bez względu na liczbę wychowywanych dzieci, w tym samym czasie przysługuje 

jedno świadczenie rodzicielskie.  

Wniosek o przyznanie „kosiniakowego” składa się w gminie (tj. instytucjach realizujących świadczenia 

rodzinne) lub za pośrednictwem strony internetowej www.mpips.gov.pl.  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe 

 Na podstawie art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z tytułu 

urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł  na jedno 

dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

1922,00 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia 

narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką 

faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką 

albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli: członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie 

z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej; osobie samotnie 

wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie 

alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

chyba że: 

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, 

b) ojciec dziecka jest nieznany, 

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,  

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka  

i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, 

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną 

w porównywalnych i powtarzających się okresach. 

 

 

Becikowe przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 

tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem 

lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.  

 

 

Świadczenie wychowawcze tzw. 500+ 

 Świadczenie popularnie znane jako 500+ to świadczenie wychowawcze usankcjonowane 

w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia 

wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym 
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z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 1 lipca 2019 r. Świadczenie 

wychowawcze przysługuje: 

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, 

albo 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu 

opiekuna faktycznego, albo 

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo 

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej. 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w/w osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku 

życia. 

Świadczenie to przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Ponadto  

w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze 

przysługuje dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby, o których mowa  

w art. 4 ust. 2 ustawy, uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do 

otrzymania świadczenia wychowawczego. Wniosek o to świadczenie można złożyć za 

pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów 

teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS a także osobiście w urzędzie gminy miejsca 

zamieszkania.  

      

Autor: Beata Król - Suchecka– Radca Prawny 
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5. Dyskryminacja, Mobbing, Molestowanie Odpowiedzialność 

pracodawcy  za niepożądane zachowania w środowisku pracy 

Osoby dopuszczające się wykroczeń lub przestępstw przeciwko prawom pracownika ponoszą 

odpowiedzialność zarówno wtedy, gdy działają z winy umyślnej, jak i nieumyślnej. Przeciwdziałanie 

dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk 

zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Wrażliwość 

pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie 

duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz 

poszkodowanego pracownika. 

  

Dyskryminacja 
Pracodawca odpowiada za działania dyskryminujące określone w art. 183a, 183b § 1 oraz art. 

183c ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy1, czyli za nierówne traktowanie w zatrudnieniu 

w tym samym zakładzie pracy.  

        
Rys. oprac. D. Ulikowska 

 

Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn 

określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż 

inni pracownicy (art. 183a § 3 k.p.). 

PRZYKŁAD 

Kamila została gorzej potraktowana przez pracodawcę, bo uznał on, że z powodu ciąży długi 

czas będzie nieobecna w pracy ze względu na urlop macierzyński, a potem urlop wychowawczy. 

Było to jedynym powodem przyznania jej niższej premii, mimo że wyniki w pracy miała znacznie 

lepsze niż inni. Kamila zwróciła się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy, a także 

postanowiła wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy. Pomocy udzielił jej kolega z pracy 

Kacper wskazując przepisy, na które może się powołać dochodząc swoich praw, 

podpowiadając, że jest dyskryminowana bezpośrednio, bo została gorzej potraktowana ze 

względu na ciążę. Kacper poinformował Kamilę także o możliwości wystąpienia do Sądu pracy 

o odszkodowanie z tego tytułu. 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) - dalej: k.p., 
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OCHRONA PRACOWNIKÓW 

Ani Kamila, ani Kacper, który jej pomaga, nie mogą zostać gorzej potraktowani w pracy 

z powodu skorzystania przez Kamilę z uprawnień w związku z naruszeniem zasady równego 

traktowania w zatrudnieniu. Pracodawca nie może zastosować także wobec nich żadnych 

negatywnych konsekwencji. 

 

Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego 

postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić 

niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania 

stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy 

wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, 

kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma 

być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne (art. 183a § 4 k.p.). 

PRZYKŁAD 

Supermarket poszukuje pracowników. Praca będzie  polegała na wykładaniu towaru na półki. 

W ogłoszeniu o pracę jednym z wymagań jest 10-letni staż pracy. 

SKUTEK 

Wymogu 10-letniego stażu nie można uznać za konieczny do wykładania towaru na półki.  

Niewątpliwie  im wyższy staż pracy, tym kompetencje pracownika rosną, ale do wykładania 

towaru nie potrzeba aż tak długiego stażu pracy. Zatem: wymaganie to należy uznać za mające     

charakter dyskryminacji pośredniej ze względu na wiek. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobbing  
Jest jednym z przejawów dyskryminacji. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące 

pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub 

zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące 

lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wręcz wyeliminowanie                          

z zespołu współpracowników.  

 

WAŻNE 

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania w zakładzie pracy wszelkiej dyskryminacji 

(art. 94 pkt 2b k.p.) 
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Takim działaniem może być np. ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy lub życia prywatnego 

pracownika, ustne groźby i pogróżki, unikanie przez przełożonego rozmów z pracownikiem, zlecanie 

prac bezsensownych, poniżej umiejętności pracownika albo odwrotnie: dawanie zadań 

przerastających jego możliwości i kompetencje w celu jego zdyskredytowania i wyeliminowania 

z pozycji, jaką zajmuje. Szykanujące działania wobec pracownika uznaje się za mobbing jedynie 

wówczas, gdy występują w sposób długotrwały  i powtarzalny.  

 
                                                  Rys. oprac. D. Ulikowska 

 

 

O zakazie mobbingu stanowi art. 943 k.p. Pracodawca ponosi odpowiedzialność nie tylko 

wtedy, gdy sam stosuje mobbing wobec pracownika, ale również wtedy, gdy nie przeciwdziałał jego 

stosowaniu w podległej mu jednostce.  

Pracownik, który chce dochodzić odszkodowania od pracodawcy za mobbing (art. 183 k.p.) 

musi zwolnić się z pracy, a w wypowiedzeniu wyraźnie napisać, że powodem zwolnienia jest mobbing 

i na czym polegał. Choć generalnie składając wypowiedzenie pracownik nie musi podawać przyczyny 

wypowiedzenia, w przypadku mobbingu musi to zrobić.  

Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma 

prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 

 
                                                    Rys. oprac. D. Ulikowska 

 

Dodatkowo, jeśli pracownik w wyniku stosowania mobbingu doznał rozstroju zdrowia może 

również domagać się w postępowaniu cywilnym odszkodowania oraz zadośćuczynienia za krzywdę.  
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Pamiętaj! To na skarżącym ciąży obowiązek przedstawienia dowodów na powstanie szkody. 

 
                                          Rys. oprac. D. Ulikowska 

 

 

 

 

 

 

Molestowanie 
Molestowanie (łac. molestare, fr. molester drażnić, naprzykrzać się) – zachowanie naruszające 

godność osobistą poprzez natrętne i uporczywe naprzykrzanie się, najczęściej bliskie napastowaniu 

i nieakceptowane przez społeczeństwo. Zachowanie to, sprzeczne z normami społecznymi, może 

prowadzić do czynów na granicy szantażu i wymuszenia wobec osoby molestowanej.  

Molestowanie może też wystąpić w środowisku pracy. 

 
                                                  Rys. oprac. D. Ulikowska 

 

Molestowanie seksualne 
 Molestowanie seksualne jest traktowane jako jeden z przejawów dyskryminacji 

w zatrudnianiu. W rozumieniu kodeksu pracy, jest to każde nieakceptowane zachowanie 

o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest 

naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika (art. 183a § 6 k.p.). Celem 

molestowania jest wywarcie negatywnego wpływu na pracę wykonywaną przez pracownika, 

WAŻNE 

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy  

(art. 943 k.p.) 
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zmniejszenie jego poczucia bezpieczeństwa. Może się ono wyrażać poprzez np.: dotykanie 

molestowanej osoby, niedwuznaczne gesty, spojrzenia. 

PRZYKŁAD 

Pracodawca ma w swoim gabinecie na ścianie powieszony kalendarz zawierający treści 

pornograficzne. Pracownicy wchodzący do gabinetu nie mogli go nie zauważyć. Jedna 

 z pracownic Justyna zwróciła szefowi uwagę na niestosowność zawieszenia takiego kalendarza 

w gabinecie, gdzie często odbywają się zebrania pracowników. Wyjaśniła, że czuje się z tego 

powodu urażona, a także nieswojo.  

SKUTEK 

Justyna przeciwstawiła się w przedstawionej sytuacji zachowaniu pracodawcy, które można 

uznać za molestowanie seksualne. Pracodawca nie może jej w jakikolwiek sposób negatywnie 

potraktować z tego powodu. W szczególności nie może jej zwolnić, pozbawić premii czy w inny 

sposób pogorszyć warunków pracy. 

 

Aby określone zachowanie uznać za molestowanie seksualne musi też wystąpić 

nieakceptowanie danego zachowania przez adresata (powinien okazać wyraźną dezaprobatę dla 

takiego zachowania). Molestowanie seksualne stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na płeć.  

Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, 

a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się nie może powodować jakichkolwiek 

negatywnych konsekwencji wobec pracownika (art. 183a §7 k.p.) 

Pracodawca nie musi być sprawcą molestowania, ale odpowiada za mające cechy 

molestowania postępowanie swoich podwładnych. Molestowany pracownik może żądać od 

pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 183d 

k.p.). Od sprawcy molestowania może też domagać się, na zasadach ogólnych określonych 

w Kodeksie cywilnym: zaniechania bezprawnego naruszania dóbr osobistych, zadośćuczynienia 

pieniężnego lub zapłaty określonej kwoty na wskazany cel społeczny lub naprawienia szkody.  

 

 

 

Autor: Dorota Ulikowska - prawnik 
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6. Kto i na jakiej podstawie może skorzystać ze zindywidualizowanej 

ścieżki kształcenia? 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia to instytucja zupełnie nowa w prawie oświatowym. Ta forma 

pomocy pojawiła się w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591). Instytucję tę wprowadzono, 

ponieważ przy wydawaniu nowych przepisów wykonawczych do ustawy – Prawo oświatowe 

w sposób znaczący zmieniono sposób organizowania indywidualnego nauczania. W wyniku tych 

zmian zajęcia edukacyjne w ramach indywidualnego nauczania muszą być w całości prowadzone 

w miejscu pobytu ucznia, czyli na przykład u dziecka w domu. A do tej pory w miarę możliwości uczeń 

objęty indywidualnym nauczaniem mógł niektóre zajęcia edukacyjne realizować ze swoim oddziałem 

szkolnym. Nowelizacja z 2017 r. wywoła oburzenie u rodziców tych uczniów, których stan zdrowia nie 

pozwalał na uczęszczanie do szkoły w normalnym trybie, ale jednocześnie nie był aż tak zły 

i w zasadzie uczniowie ci mogliby brać udział w lekcjach razem z klasą. 

Dlatego też, by uczynić zadość potrzebom tychże uczniów wprowadzono nową instytucję - 

zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach organizowana jest ona dla 

uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności 

w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć 

wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub 

szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych.  

W jakiej formie realizowana jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia? Najważniejsze jest to, że 

uczeń w ramach tej pomocy realizuje bez wyjątku wszystkie zajęcia edukacyjne. Część z nich realizuje 

wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, a część indywidualnie z nauczycielem. Uczeń 

objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w danym przedszkolu lub w danej szkole 

program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich 

realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. Oznacza to, że nawet 

jeżeli dziecko nie może wziąć udziału w standardowych lekcjach wychowania fizycznego, bo jego stan 

zdrowia nie pozwala mu biegać lub skakać, to zajęcia te mimo wszystko powinny się odbyć, tylko 

dwutakt czy rzut piłką lekarską powinien być zastąpiony spacerami, pływaniem albo lekcjami 

o zdrowym trybie życia.   

Aby objąć ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia potrzebna jest opinia publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

Wniosek składają rodzice bądź pełnoletni uczeń. Do wniosku o wydanie opinii dołącza się 

dokumentację określającą trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole; w przypadku 

ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ 

przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie 
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możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym; w przypadku ucznia uczęszczającego do 

przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 

o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole. Sama opinia zaś zawiera po pierwsze zakres, 

w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach 

edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym. Po drugie okres objęcia ucznia 

zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny. Po trzecie  działania, jakie powinny 

być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły. 

Istotnym jest jeszcze, że zindywidualizowana ścieżka kształcenia wyklucza się z niektórymi innymi 

formami pomocy przewidzianymi w prawie oświatowym. Przede wszystkim nie można jej 

organizować uczniom objętym kształceniem specjalnym, a ponadto uczniom objętym indywidualnym 

obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.  

 

Autor: Grzegorz Ćwikła -  Radca Prawny 
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7. „500 + dla osób niepełnosprawnych” – zasady przyznawania 

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwane 

potocznie „500 + dla niepełnosprawnych”, to nowe świadczenie obowiązujące od 

1 października 2019 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. 

o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwanej 

dalej „ustawą”. Jego celem jest jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji. W niniejszym artykule wyjaśnione zostaną warunki uzyskania oraz 

zasady ubiegania się o przyznanie tego świadczenia.  

I. Osoby, którym przysługuje prawo do świadczenia uzupełniającego 

Zgodnie z art. 1 i 2 ustawy, świadczenie uzupełniające przysługuje osobom spełniającym 

następujące warunki:  

a) zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są: 

- obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

- 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 

- cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji 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,  

c) nie posiadającym prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych 

albo,  dla których suma uzyskiwanych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz 

z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, 

z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej dzieciom bez względu na ich wiek, jeżeli stały się 

całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do 

pracy w okresie do ukończenia 16 lat albo do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 

16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, 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 zł miesięcznie. 
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Przy czym w wypadku nieposiadania orzeczenia, o którym mowa w pkt. b, niezdolność do 

samodzielnej egzystencji, której występowanie warunkuje przyznanie świadczenia może 

zostać potwierdzona, po przeprowadzeniu badania przez lekarza orzecznika organu 

emerytalno-rentowego. Brak stosownego orzeczenia, nie wyłącza zatem możliwości 

ubiegania się o przyznanie świadczenia.  

II. Wysokość świadczenia uzupełniającego 

Zgodnie z art. 4 ustawy, świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości nie wyższej niż 

500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń 

pieniężnych finansowanych ze środków publicznych oraz zagranicznych świadczeń 

emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w ww. ustawie, nie 

może przekroczyć 1.600 zł miesięcznie. 

Świadczenie w kwocie 500 złotych otrzyma więc osoba, która nie jest uprawniona do 

emerytury ani renty oraz nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego 

finansowanego ze środków publicznych, lub pobiera takie świadczenia, ale ich łączna kwota 

brutto nie przekracza 1.100 zł,  

np. renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przyznana w wysokości 1.100 zł, dodatek 

pielęgnacyjny wypłacany wraz rentą w wysokości 222,01 zł, zatem świadczenie uzupełniające 

przysługuje w kwocie 500 zł (do łącznego dochodu nie wlicza się kwoty dodatku 

pielęgnacyjnego).  

W wypadku pobierania emerytury, renty lub innego świadczenie finansowanego ze środków 

publicznych, których łączna kwota brutto wynosi więcej niż 1.100 zł, a nie przekracza 1.600 

zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł i będzie stanowić różnicę 

pomiędzy kwotą 1.600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń,  

np. emerytura rolnicza przyznana w wysokości 1.250 zł, zatem świadczenie uzupełniające 

przysługuje w kwocie 350 zł.  

III. Sposób ubiegania się o przyznanie świadczenia uzupełniającego 

Zgodnie z art. 3 ustawy, ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje na 

wniosek osoby uprawnionej, składany odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie 

emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych - 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanych dalej "organem właściwym",  

- w pierwszej kolejności, wniosek składamy do organu wypłacającego świadczenie 

emerytalno-rentowe, np. ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-

Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,  
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- w wypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez ZUS i przez 

inny organ rentowy, np. KRUS oraz dodatku pielęgnacyjnego, który jest wypłacany wraz ze 

świadczeniem przyznanym przez ZUS, wniosek składamy do ZUS, 

- w wypadku braku ustalonego prawa do świadczenia emerytalno-rentowego i pobierania 

innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych – np. zasiłek stały, 

zasiłek okresowy (nie dotyczy świadczeń o charakterze jednorazowym), wniosek składamy do 

ZUS,  

- w wypadku braku ustalonego prawa do świadczenia emerytalno-rentowego i braku 

ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków 

publicznych, wniosek składamy do ZUS. 

Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu, dostępnym w siedzibie właściwego organu 

emerytalno- rentowego bądź dostępnym do pobrania na stronie internetowej.  

Do wniosku o przyznanie świadczenia uzupełniającego należy załączyć dokument 

potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, wskazany w pkt. I b powyżej, tj.  

- 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, albo 

- 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, do wniosku należy załączyć również 

dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez 

zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych. 

Jeden z ww. dokumentów należy złożyć tylko wtedy, gdy nie znajduje się on w posiadaniu 

organu rentowego. W wypadku nieposiadania żadnego z ww. orzeczeń potwierdzających 

niezdolność do samodzielnej egzystencji, wraz z wnioskiem należy złożyć zaświadczenie 

o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem 

wniosku, oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy 

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

dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej, orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. W takim wypadku, o niezdolności do samodzielnej egzystencji orzekał 

będzie lekarz orzecznik organu emerytalno-rentowego, na podstawie zgromadzonej 
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dokumentacji oraz po przeprowadzeniu badania osoby ubiegającej się o świadczenie. 

Orzeczenie to będzie stanowiło podstawę do wydania decyzji.  

IV. Ustalenie prawa do 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. Na wydanie decyzji organ 

ma 30 dni, od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania, przy czym, 

zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, w wypadku złożenia wniosku do dnia 30 listopada 2019 r., na 

wydanie decyzji organ ma 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do 

wydania decyzji. 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.  Jest ono zwolnione z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ze świadczenia 

uzupełniającego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.  W wypadku kwestionowania decyzji 

ws. świadczenia uzupełniającego, przysługuje od niej na zasadach ogólnych odwołanie do 

Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.  Odwołanie należy wnieść za 

pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. 

Złożenie odwołania i postępowanie przed sądem toczące się na skutek jego wniesienia jest 

wolne od opłat.  

 

      Autor: Katarzyna Lalak  – Radca Prawny 
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8. Jak uzyskać dostęp do informacji publicznej 

Do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zgłosił się Pan Tomasz. Chciał dowiedzieć się czy 

i ewentualnie jak może uzyskać informację na temat tego jakie wykształcenie posiada dyrektor 

jednego z państwowych muzeów w Lublinie. 

komu przysługuje prawo do informacji 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (dalej: 

udip) prawo do informacji przysługuje każdemu. Oznacza to, że takie prawo ma każda osoba fizyczna 

niezależnie od obywatelstwa oraz bezpaństwowiec. Prawo do informacji publicznej ma osoba 

niepełnoletnia oraz ubezwłasnowolniona (częściowo lub całkowicie). Jedynym zastrzeżeniem jest, że 

co do zasady osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione powinny występować z wnioskiem za 

pośrednictwem swoich przedstawicieli ustawowych. Co więcej, prawo do informacji publicznej 

przynależy także osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości 

prawnej (np. spółce komandytowej, wspólnocie mieszkaniowej czy stowarzyszeniu zwykłemu). 

Niezwykle istotne jest także to, że osoba żądająca informacji publicznej nie musi podawać 

uzasadnienia, dla którego danej informacji potrzebuje. Tylko w wyjątkowych wypadkach dostęp do 

informacji publicznej wiązać się może z odpłatnością. 

czym jest informacja publiczna 

Chcąc wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej należy zacząć do zweryfikowania czy 

dana informacja ma charakter publiczny. Zgodnie z art. 1 ust. 1 udip każda informacja o sprawach 

publicznych stanowi informację publiczną. Z kolei artykuł 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku wskazuje, że prawo do uzyskiwania informacji o działalności 

organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne obejmuje również uzyskiwanie 

informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz 

jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują 

mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa".  

 

Przykładowy katalog zawiera ustawa o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1), zgodnie 

z którym do informacji publicznej należą informacje o: 

 zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, 

 projektowaniu aktów normatywnych, 

 programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie 

i skutki realizacji tych zadań; 

 danych (takich jak: status prawny, organizacja, przedmiot działalności i kompetencje, organy 

i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje, dysponowany majątek, tryb działania, 

sposób stanowienia aktów publicznoprawnych, sposób przyjmowania  i załatwiania spraw, 

prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa) dotyczących: 

 organów władzy publicznej,  

 organów samorządów gospodarczych i zawodowych, 
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 podmiotów reprezentujących Skarb Państwa,  

 podmiotów reprezentujących państwowe osoby prawne, 

 podmiotów reprezentujących osoby prawne samorządu terytorialnego, 

 podmiotów reprezentujących inne państwowe jednostki organizacyjne  

 podmiotów reprezentujących jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego 

 podmiotów reprezentujących inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują 

zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, 

 osób prawnych, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub 

samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu 

przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; 

 

 danych publicznych, w tym: 

 treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, 

 dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski 

i opinie podmiotów ją przeprowadzających, 

 treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, 

sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, 

 stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez 

funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, 

 treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, 

 informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych; 

 

 majątku publicznym, w tym o: 

 majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, 

 innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, 

 majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych 

i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, 

 długu publicznym, 

 pomocy publicznej, 

 ciężarach publicznych. 

 dochodach i stratach spółek handlowych, w których Skarb Państwa, państwowe 

osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne samorządu 

terytorialnego lub samorządy zawodowe i gospodarcze mają pozycję dominującą w 

rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi 

dochodami i sposobie pokrywania strat; 

 

Trafną definicję informacji publicznej przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie 

w wyroku z dnia 26 października 2017 roku (II SAB/Ol 85/17): informacją publiczną jest każda 

informacja dotycząca sfery faktów i danych publicznych, a więc każda wiadomość wytworzona lub 

odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów 

realizujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych 

i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Ponadto, w pojęciu 

informacji publicznej mieści się zarówno treść dokumentów bezpośrednio wytworzonych przez 
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organ, jak i tych, których organ używa przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet gdy nie 

pochodzą wprost od niego.  

Przykładowo można wskazać, że za informację publiczną należy uznawać: wydawane decyzje 

o pozwoleniu na budowę, przebieg posiedzenia rady powiatu, informacja o wykształceniu 

określonego pracownika urzędu gminy, umowy cywilnoprawne zawierane przez wojewodę, czy 

opinie ekspertów wykonane na zlecenie ministra. 

Należy podkreślić, że prawo do określonej informacji może być ograniczone albo zniesione  wyłącznie 

poprzez ustawę co oznacza, że żadne akty prawne niższego rzędu (w tym akty prawa miejscowego jak 

np. uchwała rady miasta) nie mogą stanowić podstawy ograniczenia albo zniesienia prawa do 

informacji publicznej.   

jak uzyskać dostęp 

Uzyskać informację publiczną możemy na dwa zasadnicze sposoby – poprzez skorzystanie 

z informacji, do której zapewniono dostęp wcześniej lub poprzez złożenie wniosku                        

o udostępnienie informacji publicznej.  

Po pierwsze informacja publiczna, którą chcemy uzyskać mogła zostać już wcześniej udostępniona 

w formie elektronicznej np. w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) czy poprzez centralne 

repozytorium (https://dane.gov.pl) albo też w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie 

dostępnych (np. tablica ogłoszeń, w tym tablica elektroniczna) bądź też przez zainstalowanie w tych 

miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją. Za udzielenie informacji publicznej 

uznaje się także zapewnienie możliwości wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy 

publicznej pochodzących  z powszechnych wyborów (w tym komisji) a ponadto udostępnianie do 

materiałów, także audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.  

Gdy żądana informacja znajduje się w BIP lub centralnym repozytorium złożenie wniosku 

o udostępnienie informacji publicznej jest oczywiście możliwe jednak instytucja, od której zażądano 

udostępnienia danych ma prawo udzielić informacji poprzez wskazanie sposobu i miejsca 

udostępnienia (tzw. odesłanie). Jednakże, w przypadku żądania udostępnienia wielu informacji, 

z których w BIP lub centralnym repozytorium znajduje się jedynie ich część, wówczas organ 

obowiązany udostępnić wprost (bez odesłania) te nieudostępnione dotychczas informacje. 

 

Gdy autor wniosku żąda sporządzenia kserokopii bądź udostępnienia danych na nośniku wówczas, 

informacja powinna być udostępniona mimo jej udostępnienia przez wyłożenie lub wywieszenie 

w miejscu ogólnie dostępnym.  

sporządzenie wniosku 

Z art. 10 ust. 1 udip wynika, że Informacja publiczna, która nie została udostępniona  w Biuletynie 

Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Wniosek 

o udzielenie informacji publicznej może zostać złożony w dowolnej formie. Nie obowiązują wzory ani 

formularze. Nieskorzystanie z formularza zaproponowanego przez dany organ administracji 

publicznej nie może powodować negatywnych konsekwencji co oznacza, że mimo istnienia takiego 
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formularza wniosek możemy nadal złożyć w dowolnej formie. W szczególności wniosek o udzielenie 

informacji publicznej można złożyć pisemnie na biurze podawczym, wysłać pismo listem zwykłym 

bądź poleconym, w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na elektroniczną skrzynkę 

pocztową (e-mail) a nawet ustnie w siedzibie organu lub telefonicznie. Wniosek skierowany za 

pomocą poczty elektronicznej nie musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub profilem 

zaufanym ePUAP. Jeśli wniosek jest składany przez nie przez osobę fizyczną (np. przez 

stowarzyszenie rejestrowe) to taki podmioty musi być reprezentowany zgodnie z określonymi 

zasadami reprezentacji (np. w oparciu o statut). Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

powinien zostać sporządzony w języku polskim i wskazywać: podmiot, który ma udzielić informacji, 

żądaną informację oraz sposób i formę jej udzielenia (elektroniczna, pisemna bądź ustna; jeżeli 

wnioskodawca domaga się np. kopii zanonimizowanej decyzji administracyjnej powinien wskazać 

sposób jej dostarczenia – zeskanowany dokument czy tradycyjna kserokopia). W przypadku gdy 

wnioskodawca nie korzysta z drogi elektronicznej niezbędne będzie wskazanie adresu do doręczeń. 

Wskazanym jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy wnioskodawcy. Nie jest wymagane 

podawanie jakichkolwiek innych danych wnioskodawcy w tym adresu zamieszkania, adresu siedziby, 

numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego, NIP czy numeru REGON. Wniosek może być przez 

wnioskodawcę cofnięty a także zmodyfikowany. 

odpowiedź na wniosek 

Adresat wniosku (np. kuratorium oświaty) zobowiązany jest do ustosunkowania się do wniosku 

bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od następującego po dniu 

dnia złożenia wniosku (za dzień złożenia uznaje się: dzień złożenia na biurze podawczym, dzień 

doręczenia listu, dzień doręczenia wiadomości elektronicznej). Jeżeli koniec terminu przypada na 

dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni. 

W odpowiedzi na wniosek                    o udostępnienie informacji publicznej adresat wniosku może 

zasadniczo zadziałać na pięć sposobów: 

 zawiadomić wnioskodawcę o niemożności udostępnienia żądanej informacji ze względu na 

to, że: 

 informacja została już ogłoszona w BIP lub centralnym repozytorium, 

 żądana informacja nie stanowi informacji publicznej, 

 żądana informacja nie może być udzielona w trybie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, gdyż dla jej udostępnienia przewidziany jest inny tryb, 

 adresat wniosku nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia 

informacji publicznej, 

 wniosek o udostępnienie informacji publicznej został skierowany do 

niewłaściwego podmiotu, 

 adresat wniosku nie dysponuje żądaną informacją publiczną; 

 wezwać do uzupełnienia wniosku poprzez: 

 złożenie wniosku w formie pisemnej (gdy brakuje możliwości niezwłocznego 

udostępnienia informacji publicznej a pierwotny wniosek złożono ustnie), 

 sprecyzowanie żądanych informacji,  

 wskazanie innego sposobu udostępnienia (gdy adresat wniosku nie dysponuje 

możliwościami technicznymi dla realizacji sposobu udostępnienia wskazanego przez 

wnioskodawcę), 
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 uiszczenie opłaty (gdy zachodzi konieczność pobrania opłaty w wysokości kosztów 

związanych z przetworzeniem lub przekształceniem informacji publicznej); 

 zawiadomić wnioskodawcę, że adresat wniosku nie jest w stanie dotrzymać  14-dniowego 

terminu na udzielenie informacji publicznej (w takim wypadku organ wskazuje kolejny termin 

nie dłuższy jednak niż łącznie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku), 

 udostępnić żądaną informację, 

 wydać decyzję administracyjną o odmowie udzielenia informacji; 

 

Istnieje też możliwość, że adresat wniosku w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu złożenia 

wniosku w żaden sposób nie odniesie się do otrzymanego żądania albo też odniósł się do żądania w 

nieprawidłowy sposób np. udzielając informacji w sposób fragmentaryczny, wzywając do 

sprecyzowania wniosku mimo braku uchybień w tym zakresie. Wówczas należy uznać, że organ 

dopuścił się bezczynności.  

odmowa udzielenia informacji publicznej – jak postąpić 

Adresat wniosku może w całości lub w części odmówić udzielenia informacji publicznej. W tym 

przypadku adresat wniosku zobowiązany jest wydać i doręczyć na wskazany adres decyzję 

administracyjną. Decyzja musi zawierać podstawę prawną, rozstrzygnięcie oraz jego prawne 

i faktyczne uzasadnienie. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także 

imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie 

informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na ochronę których, wydano decyzję o odmowie 

udostępnienia informacji. Wymagane jest by organ pouczył wnioskodawcę o możliwości, sposobie 

i terminie wniesienia odwołania oraz o organie właściwym do rozpoznania odwołania. Odwołanie od 

ww. decyzji wnosi się do wskazanego w decyzji organu w formie pisemnej za pośrednictwem organu, 

który wydał zaskarżoną decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie ani nie wymaga uzasadnienia. Termin 

na wniesienie odwołania wynosi 14-dni od dnia doręczenia decyzji. Nieuzasadniona odmowa 

udzielenia informacji publicznej jest przestępstwem (art. 23 udip).   

bezczynność – jak postąpić 

W przypadku gdy doszło do bezczynności adresata wniosku (pojęcie bezczynności zostało objaśnione 

wyżej) wnioskodawca ma prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest 

konieczne uprzednie kierowanie do adresata wniosku  ponaglenia czy wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa. Skarga na bezczynności do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie podlega 

opłacie a czas na jej wniesienie nie jest ograniczony terminem (można ją wnieść do czasu doręczenia 

żądanej informacji). Jednakże, jeżeli udostępnienie żądanej informacji publicznej nastąpiło już po 

wniesieniu przez żądającego informacji skargi na bezczynność organu, to postępowanie sądowe staje 

się bezprzedmiotowe, co obliguje Sąd do jego umorzenia. Sąd administracyjny rozstrzygając                 

w sprawie skargi gdy uzna, że doszło do bezczynności to po pierwsze stwierdzi jej zaistnienie a po 

drugie zobowiąże adresata wniosku do udostępnienia informacji publicznej. Skarżący w treści skargi 

może zawrzeć wniosek by Sąd administracyjny ukarał adresata grzywną za bezczynność 

w udostępnianiu informacji publicznej jednakże Sąd może wymierzyć grzywnę także z urzędu (bez 

wniosku skarżącego). Skargę na bezczynność wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

właściwego miejscowo ze względu na siedzibę adresata wniosku. Skargę wnosi się za pośrednictwem 

adresata wniosku. 
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sprawa Pana Tomasza 

Wykształcenie dyrektora muzeum państwowego jest informacją publiczną. Pan Tomasz powinien 

zwrócić się do właściwego organu (w tym wypadku do dyrektora muzeum jako kierującego 

działalnością muzeum) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Wprawdzie część 

informacji publicznych muzeum zamieściło w BIP dostępnym na stronie internetowej, niemniej 

jednak nie znajduje się tam informacja o wykształceniu dyrektora. Ze względu na nieskomplikowany 

charakter żądanej informacji powinna być ona niezwłocznie udostępniona ustnie bądź pisemnie. 

 

 Autor: Krzysztof Polański – Radca Prawny 
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9. Kopiowanie dowodów osobistych 

Bardzo często obawiamy się utraty dowodu osobistego. Niezależnie od tego czy został zgubiony czy 

skradziony  lub  pozwoliliśmy go skopiować, pojawia się realne niebezpieczeństwo wykorzystania 

naszych danych. Pozyskanie przez osoby niepowołane naszego numeru PESEL wraz z imieniem 

i nazwiskiem może mieć dla nas bardzo poważne przykre skutki.  

 

Art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych stanowi, że dowód osobisty jest 

dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody 

przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej 

państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten 

dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. Warto pamiętać, że dowód osobisty 

uprawnia do przekraczania granic wyżej wymienionych państw. 

 

W dowodzie osobistym umieszcza się przede wszystkim nazwisko, imię, PESEL, datę i miejsce 

urodzenia, płeć, wiek, a więc dane osobowe, które powinny być chronione, a ich przetwarzanie 

podlega szczególnym wymogom prawa. Ponadto w dowodzie zamieszcza się takie informacje, jak 

datę wydania dowodu oraz datę jego ważności. 

 

Należy zatem zwracać szczególną uwagę na to jak i gdzie wykorzystywany jest nasz dowód osobisty, 

ponieważ istnieje duże ryzyko utraty danych (tj. imię, nazwisko, PESEL) i ich wykorzystania przez 

osoby nieuprawnione. 

 

Jest to tym bardziej niebezpieczne, z uwagi na fakt, iż nowe dowody osobiste posiadające warstwę 

graficzną i elektroniczną umożliwiają dodatkowo jego posiadaczowi uwierzytelnianie w usługach 

online za pomocą profilu osobistego, składanie podpisu osobistego, czy też potwierdzanie obecności 

w określonym czasie i miejscu. 

 

1. Jakie są inne zagrożenia w sytuacji utraty dowodu osobistego? 

 

Potencjalnymi skutkami utraty dowodu osobistego mogą być przykładowo: 

 zaciągnięcie pożyczki w instytucja pozabankowych, 

 wyrobienie fałszywych dokumentów, 

 korzystanie z praw obywatelskich, np. podczas głosowania w wyborach, referendach, 

 uzyskanie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę nieuprawnioną. 

 

Warto wspomnieć, iż kwestia nielegalnego powielania dowodów jest co chwilę poruszana przez 

Urząd Ochrony Danych Osobowych. Od 25 maja 2018r. organem właściwym w zakresie ochrony 
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danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wcześniej organem tym był 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.    

 

Specjaliści od ochrony danych osobowych często podkreślają, że kopiowanie dowodu jest 

zabronione, chyba że taki obowiązek wynika bezpośrednio z przepisu prawa lub wyrazimy na to 

zgodę. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy ten kto chce kopiować dowód wykaże uzasadnienie dla takiej 

prośby, np. wysokie ryzyko wyłudzeń jego usług. 

 

Kontrole przeprowadzane przez GIODO (obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych w skrócie 

„UODO”) wykazywały, że od kiedy w firmach pojawiły się kopiarki, powielanie stało się zbyt 

powszechne, niemal automatyczne. W czasach sprzed kopiarek niektórzy zatrzymywali dowody pod 

zastaw. Obecnie świadomość społeczeństwa jest większa, w związku z czym coraz rzadziej zgadzamy 

się na to, żeby ktoś brał nasz dowód do ręki, a co dopiero kopiował. 

 

2. Podstawy prawne zakazu powielania dokumentu tożsamości 

 

Od 12 lipca 2019 roku firmy nie mogą kopiować naszych dokumentów, nie wyłączając paszportów, 

praw jazdy, kart pojazdu czy legitymacji osób niepełnosprawnych, gdyż jak wynika z art. 58 ustawy 

z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych kto wytwarza, oferuje, zbywa lub 

przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Firmy będą mogły co najwyżej prosić o okazanie 

dowodu i spisać dane niezbędne do weryfikacji osoby, z którą zawierają umowę. 

 

Ponadto zgodnie z art. 79 ustawy o dowodach osobistych karze ograniczenia wolności albo karze 

grzywny podlega ten kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, 

zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, nie zwraca dowodu osobistego w razie 

utraty obywatelstwa polskiego. 

 

W art. 79 wskazano na trzy odmiany wykroczeń, jakich można się dopuścić w związku z posiadaniem 

dowodu osobistego. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż karane jest zatrzymanie cudzego dowodu 

osobistego, wobec czego nie jest zgodne z prawem powszechnie spotykane zatrzymywanie w zastaw 

dowodów osobistych przez różnego rodzaju wypożyczalnie czy firmy telekomunikacyjne. 

 

Zatrzymanie oraz niezwracanie utraconego przez posiadacza dowodu osobistego to czyny przestępne 

wymienione w art. 79. Czyny te można nazwać utrzymywaniem stanu nielegalnego dzierżenia 

cudzego dowodu osobistego. Wydaje się, że dopiero przepisy karne tak naprawdę wyjaśniają 

„osobisty” charakter dokumentu, jakim jest dowód osobisty. Brak statusu podmiotu uprawnionego 

w rozumieniu ustawy oznacza, że zatrzymywanie dowodu (w sposób pozbawiający posiadania go 

przez posiadacza) staje się czynem karalnym. Co istotne, posiadaczowi nie przyznano tu prawa do 

dysponowania dzierżeniem jego dowodu osobistego. Nawet po wyrażeniu zgody na zatrzymanie 

dowodu osobistego przez podmiot inny niż uprawniony (np. wójta w postępowaniu o unieważnienie 

dowodu osobistego albo organ prowadzący postępowanie karne w sprawie o sfałszowanie dowodu 

osobistego) osoba zachowująca cudzy dowód osobisty dla siebie popełnia czyn z art. 79 pkt 2 lub 3 

ustawy o dowodach osobistych. 
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Orzekanie w sprawach powyższych odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 

24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

W przepisach Kodeksu karnego również odnajdziemy uregulowania dotyczące przywłaszczenia 

dokumentów tożsamości. Z art. 274 K.k. wynika, że kto zbywa własny lub cudzy dokument 

stwierdzający tożsamość podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2. Takiej samej karze podlega osoba która posługuje się dokumentem stwierdzającym 

tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza lub 

też bezprawnie przewozi, przenosi lub przesyła za granicę dokument stwierdzający tożsamość innej 

osoby albo jej prawa majątkowe. 

 

Jeśli pozyskanie odpowiednich informacji inną drogą niż skopiowanie dowodu nie jest możliwe, to po 

skserowaniu należy zamazać, zakryć wszelkie dane ponad te, które są niezbędnie potrzebne dla 

realizacji celu umowy. Chodzi o to, aby nie przetwarzać danych, gdy brak jest podstawy prawnej do 

ich przetwarzania. 

 

3. A co z kopiowaniem dowodów osobistych przez pracodawcę? 

 

GIODO stoi na stanowisku, że kserowanie przez pracodawcę dowodu osobistego narusza ustawę 

o ochronie danych osobowych - jeśli w ten sposób pracodawca uzyska więcej informacji, niż jest do 

tego uprawniony. 

 

Art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy wskazuje, których danych osobowych pracodawca może żądać od 

pracownika. Są to: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do 

korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca może również 

żądać innych danych osobowych pracownika oraz jego numeru PESEL, a także danych dotyczących 

imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, ale tylko jeśli te dane są konieczne do przyznania 

odpowiednich świadczeń pracowniczych. 

 

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one 

dotyczą, ale pracodawca ma prawo żądać udokumentowania tych informacji. 

 

Najlepiej, jeśli pracodawca unika kserowania dowodów osobistych. Powyższe informacje można 

uzyskać inną drogą niż kopiowanie dokumentów tożsamości. Jeśli jednak kopia dokumentu 

osobistego jest jedyną drogą potwierdzenia danych potrzebnych dla realizacji procesu zatrudnienia, 

to w przypadku kserowania dowodów osobistych pracodawca powinien zasłonić, (zamazać) dane, 

które nie są mu potrzebne, a zatem których nie ma prawa przetwarzać. Takimi danymi są np. płeć, 

wiek, wzrost itd. 

 

4. Wyjątki umożliwiające kopiowanie dowodu osobistego 

 

Są jednak sytuacje, choć rzadkie, w których skopiowanie dowodu jest uzasadnione, gdyż wynika 

wprost z przepisu, na przykład: 

 art. 112 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe stanowi, iż „Banki mogą 

przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte 
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w dokumentach tożsamości osób fizycznych”. Kserowanie dowodów osobistych przez banki 

może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania czynności bankowych 

(np. udzielania kredytów, prowadzenia rachunków). Niedozwolone jest natomiast 

kopiowanie dowodów przez banki w innych celach, np. w marketingowych, 

 art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu: „Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków 

bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach 

tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich 

kopie”,  

 przepisy dotyczące działalności policji, czy straży granicznej.  

 

Należy podkreślić, że kopiowanie dowodu osobistego to dla administratora danych ogromna 

odpowiedzialność i ryzyko.  

 

Pamiętajmy, że kopia dowodu może posłużyć do kradzieży tożsamości osoby, której dane dotyczą, 

zatem przechowywanie przez administratora takich dokumentów istotnie zwiększa ryzyko naruszenia 

poufności danych osobowych. Jest to zasób, który wzbudza ogromne zainteresowanie potencjalnych 

przestępców. 

 

5. Kopiowanie i przechowywanie dowodów osobistych zgodnie z RODO  

 

RODO nie zakazuje wprost kserowania dowodów osobistych, jednak wskazuje na zasadę 

minimalności, która mówi, aby przetwarzać tylko takie informacje, które są niezbędne dla danego 

celu. Oznacza to, że nie będzie można przetwarzać dowolnie określonych przez administratora 

danych. To na administratorze będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że konkretne dane są mu 

niezbędne dla realizacji określonego celu. 

 

Jeżeli administrator kopiuje dowody osobiste musi przeprowadzić dla tej czynności ocenę skutków 

zgodnie z art. 35 RODO oraz zastosować środki ochrony danych, w szczególności zastosować 

zabezpieczone, zamykane szafy, zamykane pomieszczenia, kontrolę dostępu lub kraty, a w przypadku 

danych elektronicznych szyfrowanie zasobów, bezpieczne przesyłanie danych, ograniczenie dostępu 

do kopii. Oznacza to istotne zwiększenie kosztów przechowywania danych. 

 

O czym warto pamiętać? 

 

1. Utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w dowolnym Urzędzie Gminy, 

a w przypadku przebywania za granicą w konsulacie w celu unieważnienia dowodu 

osobistego. 

2. W sytuacji podjęcia próby skserowania lub zeskanowania naszego dowodu należy zwrócić 

uwagę na to, iż jest to działanie niezasadne i zapytać o podstawę prawną powielania naszego 

dokumentu. 

3. W klubach fitness, kręgielniach, wypożyczalniach samochodów, sprzętu sportowego i innych 

tego typu miejscach nie zostawiać swojego dowodu osobistego w zastawie. 
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4. Pracodawca lub osoba zawierająca z nami inną umowę nie może kopiować naszego dowodu, 

może jedynie prosić o okazanie dokumentu tożsamości, gdyż w dowodzie znajdują się dane, 

których pracodawca nie powinien gromadzić. 

5. Szczególną uwagę należy zwracać na to w jaki sposób i gdzie przechowujemy nasz dowód 

osobisty. Należy chronić nasz dowód przed łatwym dostępem osób trzecich.    

 

Autor: Maria Tyszkiewicz Radca Prawny 
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10. Obniżenie alimentów – czy jest możliwe? 

Na wstępnie należy przypomnieć znaczenie obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z art. 128 

Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obowiązkiem alimentacyjnym określamy obowiązek 

dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciążający 

krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. 

Wysokość świadczeń alimentacyjnych ustala sąd, kwota nie jest jednak określona raz na 

zawsze. Na podstawie art. 138 KRiO można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej 

obowiązku alimentacyjnego w razie zmiany stosunków – zwiększenia, zmniejszenia lub uchylenia 

wysokości alimentów orzeczonych na dzieci i byłą małżonkę lub inne osoby. Należy pamiętać, że 

alimenty mogą obciążać nie tylko rodziców względem dzieci i dzieci względem rodziców, ale także 

rodzeństwo jak i byłych małżonków między sobą (kwestia rozwodu z orzeczeniem o winie). 

Świadczenia alimentacyjne mogą być obniżone, a nawet uchylone, jednakże musi nastąpić 

istotna zmiana stosunków. Jest wiele powodów wpływających na zmianę wysokości świadczeń 

alimentacyjnych lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Przepisy Kodeksu Rodzinnego 

i Opiekuńczego wskazują m. in. taką podstawę w sytuacji wskazanej w art. 133 § 3 KRiO że rodzice 

mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one 

połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania 

możności samodzielnego utrzymania się. Ponadto wnosić o uchylenie alimentów można 

w przypadku, gdy zobowiązany w stosunku do rodzeństwa uprawdopodobni, ze świadczenia 

alimentacyjne są połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny 

(art. 134 KRiO).  

Istotną kwestią jest wskazanie i potwierdzenie, że wysokość wpłacanego świadczenia 

alimentacyjnego będzie implikowała dla osoby wypłacającej nadmierny uszczerbek. Między innymi 

powodem uzasadniającym pozew może być utrata pracy czy problemy zdrowotne. W takich 

sytuacjach najlepiej posiadać wszelkie dokumenty potwierdzające zmianę okoliczności wpływającej 

na brak możliwości wypłaty świadczenia alimentacyjnego takich jak: stan zdrowia, potrzebę leczenia, 

średnie koszty wydawane na leki, zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy i inne.  

Po zgromadzeniu dokumentacji potwierdzającej zmianę stosunku należy sporządzić pozew 

o zmniejszenie lub uchylenie świadczenia alimentacyjnego.  

Dokument taki powinien zawierać dane wnioskodawcy, wskazanie właściwego sądu, datę 

i miejsce, jak również wskazanie osoby, której dotyczy świadczenie alimentacyjne, wyroku na 

podstawie, którego zostały orzeczone alimenty, wysokość kwoty do jakiej chce się ją obniżyć oraz 

uzasadnienie, w którym należy uprawdopodobnić argumenty wpływające na nadmierny uszczerbek 

dla wypłacającego. 

Tego typu pismo składamy do Sądu Rejonowego ze wskazaniem Wydziału Rodzinnego 

i Nieletnich. 
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Poniżej wzór pisma procesowego. 

 

 

[Data, Miejsce] 

[Dane kontaktowe] 

              Sąd Rejonowy w …     

Wydział Rodzinny i Nieletnich   

[dane adresowe]     

 

Wniosek o uchylenie/zmniejszenie wysokości świadczenia alimentacyjnego 

 

Na podstawie art. 138 KRiO wnoszę o zmniejszenie/uchylenie świadczenia [wskazać wysokość 

świadczenia; sygnaturę orzeczenia, na podstawie którego zostały przyznane alimenty; osobę, która 

otrzymuje alimenty oraz ogólne powody wniosku o zmniejszenie lub uchylenie], a następnie 

uzasadnienie i wskazanie załączników. 

Własnoręczny podpis   

Załączniki 

 

 

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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11. Zwierzę domowe poza domem bez wiedzy właściciela 

Większość osób spotkała się na swojej drodze z ogłoszeniami o poszukiwaniu zaginionego 

psa, kota lub innego zwierzęcia. Istnieją takie sytuacje, że podczas poszukiwań dowiadujemy się 

o „przygarnięciu” zwierzęcia przez osobę, która je znalazła. Ponadto zdarzają się takie sytuację m. in. 

kiedy nasz pies lub inne zwierzątko wyrządzi szkodę na rzeczy lub osobie biorąc pod uwagę 

pozytywne zachowania jak skakanie, przytulanie po negatywnie nacechowane jak pogryzienie.  

Aby dowiedzieć się jak postępować podczas w/w sytuacji należy sięgnąć do przepisów 

Kodeksu Cywilnego jak i Kodeksu Wykroczeń.  

Przede wszystkim należy zadbać, aby zwierzątko nie opuściło konkretnego terenu, miejsca 

lub domu samowolnie bez zgody właściciela. Ucieczka zwierzęcia lub tzw. samowolne spacery 

dokonywane przez psy mogą zagrażać innym osobom lub rzeczom. Należy pamiętać, że na każdego 

właściciela zwierzęcia nałożone są obowiązki oprócz czerpania samych przyjemności z posiadania np. 

czworonoga. Wskazuje to art. 431 Kodeksu Cywilnego stanowiący o szkodzie wyrządzonej przez 

zwierzęta. 

§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez 

nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba 

że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. 

Bardzo często przepisem ten jest wskazywany jako podstawa do roszczenia za szkody wyrządzone 

przez zwierzęta. Dzięki temu każdy, komu zwierzę wyrządziło szkodę może dochodzić naprawienia 

szkody. Zaś paragraf drugi tego artykułu stanowi: 

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według 

przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub 

częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego 

poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. 

Warto również pamiętać, że posiadacz gruntu może zająć cudze zwierzę, które wyrządza 

szkodę na jego gruncie w celu dochodzenia roszczenia o naprawienie szkody, gdy zajęcie jest 

potrzebne do zabezpieczenia tego roszczenia. Art. 492 KC również wskazuje, że posiadacz gruntu 

uzyskuje w powyższym przypadku ustawowe prawo zastawu. 

Powyżej została opisana sytuacja, gdy zwierzę opuści właściciela i wyrządzi szkodę, a co 

w przypadku, gdy ktoś spotka zwierzę i stwierdzi, że chciałby takie mieć w swoim gospodarstwie 

domowym, a następnie je przygarnia bez chęci zwrócenia prawowitemu właścicielowi. Otóż należy 

wtedy pamiętać osoba, która w ciągu dwóch tygodni nie zawiadomi organu Policji, organu 

państwowego lub nie będzie starała się znaleźć właściciela zwierzęcia podlega karze grzywny aż do 

500 zł albo karze nagany. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przygarnięcie np. psa lub kota bez 

chęci jego zwrotu jest karane. Postępowanie takie wskazuje art. 125 Kodeksu Wykroczeń. 

Na właścicielu spoczywa również obowiązek zachowania ostrożności przy trzymaniu 

zwierzęta, którego zlekceważenie może rodzic skutki prawne w postaci kary ograniczenia wolności, 

grzywny do 1000 złotych albo karzy nagany. 
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W życiu zdarzają się też takie sytuacje, gdzie zwierzę jest z właścicielem, a więc pod jego 

nadzorem lub znajduje się na nieruchomości zabezpieczonej przed wydostaniem poza teren 

własności właściciela, a nadzór nad nim jest należyty, zaś osoba przechodząca obok ogrodzenia lub 

parkiem z pełną świadomością wzburza zwierzę i prowokuje do np. ugryzienia lub podrapania. Takie 

zdarzenia mają miejsce bardzo często. Każdy właściciel powinien wiedzieć, że na takie zachowania 

przechodniów lub innych osób prowokujące ich zwierzę są karane. Artykuł 78 Kodeksu Wykroczeń 

jednoznacznie stanowi, że kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje 

się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. 

Jak można zauważyć są to dotkliwe kary, więc warto przypominać innym osobom o karach jakie mogą 

je spotkać za tego typu zachowania. 

   

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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12. Służebność mieszkania jako forma korzystania z nieruchomości 

Służebność mieszkania stanowi rozwiązanie prawne, dzięki któremu można zagwarantować 

sobie oraz najbliższym dożywotnie prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego.  

Istota służebności osobistych, do których należy także służebność mieszkania, uregulowana 

jest w kodeksie cywilnym, a konkretnie w artykułach 296- 305. Zgodnie z art. 296 k.c. „nieruchomość 

można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści 

służebności gruntowej (służebność osobista)”, a zatem przy definiowaniu służebności osobistej 

wskazano, że jej treść bywa identyczna jak w przypadku służebności gruntowych. Prawo to zatem 

może polegać bądź na tym, że osoba uprawniona może korzystać w oznaczonym zakresie 

z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony 

w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi 

nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem osoby 

uprawnionej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu prawa własności danej 

nieruchomości. 

Służebność osobista może być ustanowiona tylko na rzecz konkretnie oznaczonej osoby 

fizycznej – opisanej z imienia i nazwiska. A zatem różnica służebności osobistej w stosunku 

służebności gruntowej polega na tym, że uprawnionym z tytułu służebności gruntowej jest 

każdoczesny właściciel nieruchomości, natomiast służebność osobista to służebność przypisana 

konkretnej osobie. 

 

Istota służebności mieszkania 

Jedną z możliwych postaci służebności osobistej jest służebność mieszkania. W praktyce jest 

to prawdopodobnie najczęściej spotykana służebność osobista, której celem jest zabezpieczenie 

osobistych potrzeb mieszkaniowych uprawnionego, ale także jego domowników. Treść służebności 

mieszkania zależy zazwyczaj od treści konkretnej umowy jednak z reguły stanowi prawo do 

„zamieszkiwania", a więc zajmowania oznaczonego (oznaczonych) pomieszczenia mieszkalnego dla 

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

zaspokajania potrzeb kulturalnych itp. Osoba fizyczna, której przysługuje osobista służebność 

mieszkania, może korzystać nie tylko z mieszkania, lecz również z pomieszczeń i urządzeń, które są 

przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców nieruchomości. 

Mający służebność może przyjąć na mieszkanie również małżonka i małoletnie dzieci, a inne 

osoby tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. Istotne jest, że dzieci osoby uprawnionej, przyjęte jako małoletnie, mogą pozostać w tym 

mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności. 

Zakres i sposób wykonywania służebności osobistej określa przede wszystkim umowa stron 

(ewentualnie orzeczenie Sądu lub decyzja administracyjna) kreująca ten stosunek prawny, a dopiero 

w braku takich danych sięgamy do kryterium „osobistych potrzeb uprawnionego", przy 

uwzględnieniu „miejscowych zwyczajów” oraz „zasad współżycia społecznego". Należy mieć na 

uwadze, że służebność osobista powinna być wykonywana w taki sposób, aby jak najmniej utrudniała 

korzystanie z nieruchomości obciążonej. 
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Powstanie służebności osobistej mieszkania  

Prawo służebności osobistej powstaje w wyniku „samodzielnej umowy o ustanowieniu 

służebności” zawieranej pomiędzy właścicielem nieruchomości a oznaczoną osobą fizyczną 

nabywającą służebność, bądź też co jest częściej spotykane w praktyce ma źródło w postanowieniach 

innej umowy, najczęściej umowy dożywocia, darowizny lub przenoszącej własność gospodarstwa 

rolnego na następcę.  

W wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych służebność osobista może zostać 

ustanowiona także w orzeczeniu sądowym lub w decyzji administracyjnej wydanej przez uprawniony 

organ. Natomiast ustawodawca wykluczył nabycie służebności osobistej przez zasiedzenie, co wprost 

wynika z art. 304 k.c. 

Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania, ujawniane są w dziale III księgi wieczystej 

prowadzonej dla nieruchomości obciążonej. Zgodnie z art. 32 ustawy o księgach wieczystych 

i hipotece, do wpisu tego ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej wystarcza dokument 

obejmujący oświadczenie właściciela o ustanowieniu tego prawa. Oświadczenie woli złożone przez 

właściciela nieruchomości obciążonej powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Co prawda 

kodeks cywilny nie uzależnia powstania służebności od dokonania wpisu w księdze wieczystej, 

jednakże brak ujawnienia tego prawa w dziale III księgi wieczystej skutkuje tym, że służebność ta nie 

będzie chroniona przez rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. 

 

Wygaśnięcie prawa służebności osobistej mieszkania 

Służebność osobista wygasa najpóźniej w momencie śmierci służebnika. Mając na uwadze 

potrzeby domowników uprawnionego, ustawodawca w art. 301 § 2 k.c.  przyjął szczególne 

rozwiązanie dotyczące służebności mieszkania wedle którego „można umówić się, iż po śmierci 

uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi”. 

A zatem mamy do czynienia z odejściem od zasady, ze służebność osobista zawsze wygasa wraz ze 

śmiercią osoby uprawnionej do zamieszkiwania. Takie następstwo można zastrzec w pierwotnej 

umowie ustanawiającej służebność mieszkania, jak też w odrębnej, późniejszej umowie. Należy mieć 

na uwadze, że krąg osób uprawnionych do ewentualnego dalszego zamieszkiwania po śmierci 

uprawnionego ogranicza się wyłącznie do dzieci, rodziców i małżonka mającego służebność. 

Służebność mieszkania wygasa także wskutek upływu czasu, a mianowicie w przypadku 

niewykonywania służebności przez lat dziesięć. Zgodnie z art. 297 k.c. do służebności osobistych 

stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych przy odpowiedniej modyfikacji, 

uwzględniającej specyfikę służebności osobistych. Z powyższego przepisu wynika możliwość 

odpowiedniego zastosowania przepisów regulujących wygaśnięcie służebności w wyniku upływu 

czasu. A zatem zgodnie z art. 293 § 1 k.c. w zw. z art. 297 k.c. służebność mieszkania wygasa wskutek 

niewykonywania przez lat dziesięć. 

Natomiast art. 303 k.c. przewiduje uprawnienie właściciela nieruchomości obciążonej do 

żądania zamiany służebności osobistej na rentę w przypadku dopuszczenia się „rażących uchybień” 

przy wykonywaniu swego prawa przez uprawnionego z tytułu służebności osobistej. Z roszczeniem 

tym nie może natomiast wystąpić osoba na rzecz której została ustanowiona służebność osobista. 

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu uchybienia ze strony uprawnionego muszą mieć charakter 

rażący, występować wielokrotnie a tym samym wskazywać na znaczne natężenie złej woli względem 

właściciela. W razie zamiany służebności osobistej na rentę służebność ta wygasa. 

Warto pamiętać o tym, że służebność osobista mieszkania jest prawem niezbywalnym, a więc 

nie może być odziedziczone lub przeniesione na inną osobę. Nigdy nie wchodzi również w skład 
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spadku. Jedyną możliwością aby po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwała jego 

dzieciom, rodzicom lub małżonkowi jest zawarcie umowy na rzecz osoby trzeciej, o której mowa 

w art. 301 § 2 k.c. 

Reasumując istota ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności mieszkania 

polega na możliwości zapewnienia uprawnionemu dożywotniego zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych w określonym lokalu mieszkalnym. Należy jednak pamiętać, że właściciel 

nieruchomości nie ma obowiązku zapewnienia utrzymania, wyżywienia czy też udzielenia pomocy w 

chorobie. Służebność mieszkania to wyłącznie bezpłatne dostarczenie mieszkania, a nieodpłatność 

wiąże się jedynie z brakiem konieczności opłacania czynszu na rzecz właściciela nieruchomości. 

Należy jednoznacznie podkreślić, że służebność osobista mieszkania jest zupełnie odrębnym prawem 

od „dożywocia” (umowy dożywocia) i nie należy utożsamiać tych instytucji ze sobą. 

 

 

Autor:  Paweł Włoch - adwokat 
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13. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie 

Decyzja o umieszczeniu osoby chorej w szpitalu psychiatrycznym jest często bardzo trudna, 

jednakże w przypadku gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby 

zagraża ona własnemu bezpieczeństwu lub stanowi zagrożenie dla innych osób może stanowić 

jedyne rozwiązanie. 

Zasady przyjęcia i pobytu chorych w szpitalu psychiatrycznym określają przepisy ustawy 

o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.  Zgodnie z preambułą do wskazanej 

ustawy „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw 

osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa”. Z kolei art. 12 ustawy stanowi, 

że przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczniczego bierze się pod uwagę nie tylko cele 

zdrowotne, ale także interesy oraz inne dobra osobiste osoby z zaburzeniami psychicznymi i dąży do 

osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla tej osoby uciążliwy. Regulacja ta wskazuje, 

że przymusowe leczenie osoby chorej w szpitalu psychiatrycznym stanowi ostateczne rozwiązanie, 

gdy inne, mniej uciążliwe sposoby okażą się niewystarczające.  

Zasadą jest, że leczeniu można poddać pacjenta po wyrażeniu przez niego zgody na leczenie. 

Ta zasada ma również zastosowanie do osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala 

psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą na podstawie ważnego skierowania do szpitala, 

jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, po osobistym zbadaniu tej osoby, stwierdzi wskazania do 

przyjęcia. 

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność 

wygasa po upływie 14 dni. Wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas 

oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pod warunkiem wpisania na listę oczekujących 

na udzielenie świadczenia w terminie 14 dni od dnia wystawienia tego skierowania. 

Pacjent wyraża zgodę po uzyskaniu od lekarza informacji dotyczących celu przyjęcia do 

szpitala psychiatrycznego, stanu zdrowia, proponowanych czynności diagnostycznych i leczniczych 

oraz dających się przewiedzieć skutków tych działań lub zaniechania. Zgoda tej osoby powinna być 

świadoma, dobrowolna oraz wyrażona w sposób niebudzący wątpliwości. 

 

W nagłych przypadkach, np. gdy istnieje prawdopodobieństwo znacznego pogorszenia stanu 

zdrowia w krótkim czasie, skierowanie nie jest bezwzględnie konieczne. Nadal niezbędne jest jednak 

wyrażenie zgody na piśmie przez osobę przyjmowaną. 

W sytuacji, kiedy osoba nie jest w stanie wyrazić świadomie zgody na przyjęcie do szpitala 

psychiatrycznego lub takiej zgody nie wyraża ustawodawca przewidział zmodyfikowany tryb 

postępowania.  

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej 

psychicznie lub osoby upośledzonej umysłowo, niezdolnej do wyrażenia zgody na leczenie w szpitalu 

psychiatrycznym, następuje po uzyskaniu zezwolenia Sądu opiekuńczego właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadkach nagłych taka osoba może być przyjęta bez uzyskania 

uprzedniej zgody Sądu opiekuńczego. Wówczas lekarz przyjmujący powinien zasięgnąć opinii innego 

lekarza, w miarę możliwości psychiatry lub psychologa (art. 22 ust. 2a ustawy). O przyjęciu takiej 
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osoby do szpitala psychiatrycznego kierownik tego szpitala ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić 

Sąd opiekuńczy wskazując okoliczności uzasadniające przyjęcie do szpitala (art. 22 ust. 2b ustawy). 

W przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie pisemnej zgody na 

przyjęcie udziela przedstawiciel ustawowy pacjenta (art. 22 ust. 3 ustawy). Jeżeli małoletni ukończył 

16 lat lub pełnoletni ubezwłasnowolniony całkowicie jest zdolny do wyrażenia zgody to również te 

osoby muszą wyrazić zgodę na przyjęcie do szpitala. Jeżeli małoletni, który ukończył 16 lat lub 

pełnoletni ubezwłasnowolniony całkowicie, który jest zdolny do wyrażenia zgody i przedstawiciel 

ustawowy składają odmienne oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody na przyjęcie do szpitala 

psychiatrycznego decyzję podejmuje Sąd opiekuńczy. 

Bez zgody osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego tylko 

wówczas gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje, że z powodu tej choroby, ta osoba zagraża 

bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób (art. 23 ust. 1 ustawy). O przyjęciu 

do szpitala tej osoby decyduje lekarz po osobistym zbadaniu i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii 

drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Lekarz przyjmujący powinien wyjaśnić choremu 

przyczyny umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. Przyjęcie pacjenta wymaga zatwierdzenia przez 

ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem w ciągu 48 godzin od przyjęcia, a następnie 

zawiadomienia przez kierownika szpitala psychiatrycznego Sądu opiekuńczego miejsca siedziby 

szpitala w ciągu 72 godzin od przyjęcia. A zatem należy podkreślić, że nawet choroba psychiczna, bez 

udzielonej zgody pacjenta, nie jest wystarczającym powodem przymusowej hospitalizacji w szpitalu 

psychiatrycznym. Musi jednocześnie występować bezpośrednie zagrożenie dla własnego życia albo 

życia lub zdrowia innych osób. Tylko łączne spełnienie tych przesłanek stanowi podstawę do przyjęcia 

i pobytu danej osoby w szpitalu psychiatrycznym. 

Analogiczne zasady dotyczą osoby co do której zachodzą wątpliwości czy jest chora 

psychicznie a której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych 

zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Osoba ta może być przyjęta 

bez zgody do szpitala w celu wyjaśnienia wątpliwości co do tego czy jest chora psychicznie. Podobnie 

jak w przypadku umieszczenia osoby chorej bez jej zgody, o przyjęciu osoby wobec której zachodzą 

wątpliwości co do stanu psychicznego decyduje lekarz po osobistym zbadaniu i zasięgnięciu w miarę 

możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Ustawa nakłada na lekarza obowiązek 

informacyjny dotyczący przyczyn przyjęcia do szpitala, a następnie zatwierdzenia przyjęcia przez 

ordynatora w ciągu 48 godzin i zawiadomienia Sądu opiekuńczego w ciągu 72 godzin od przyjęcia. 

W przypadkach wskazanych powyżej Sąd wszczyna postępowanie dotyczące przyjęcia do 

szpitala psychiatrycznego na podstawie otrzymanego zawiadomienia kierownika szpitala 

psychiatrycznego lub na podstawie wniosku chorego, jego przedstawiciela ustawowego, małżonka, 

krewnych w linii prostej, rodzeństwa bądź osoby sprawującej nad nim faktyczną opiekę albo też 

z urzędu. 

Z kolei art. 29 ustawy przewiduje możliwość przymusowego leczenia w szpitalu 

psychiatrycznym osoby chorej bez jej zgody na wniosek osoby bliskiej. Podstawy uzasadniające 

przymusową hospitalizację zostały określone w art. 29 ust. 1, a mianowicie osoba chora może być 

przyjęta bez wyrażonej zgody  gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do 

szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź która jest niezdolna do 

samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie 

poprawę jej stanu zdrowia. W takich przypadkach o potrzebie przyjęcia do szpitala orzeka Sąd 

opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby – na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, 
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rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego, osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę 

ewentualnie organu pomocy społecznej. Konieczne jest wówczas załączenie do wniosku 

o przymusową hospitalizację orzeczenia lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniającego potrzebę 

leczenia w szpitalu psychiatrycznym. 

Podsumowując w domu pomocy społecznej bez zgody można umieścić osobę jedynie 

w związku z wydanym postanowieniem Sądu w tym zakresie. W ciągu 48 godzin od otrzymania 

zawiadomienia sędzia wizytujący szpital psychiatryczny wysłuchuje osobę przyjętą do szpitala. 

W razie stwierdzenia, że pobyt tej osoby w szpitalu psychiatrycznym jest oczywiście bezzasadny, 

sędzia zarządza natychmiastowe jej wypisanie ze szpitala i wnosi o umorzenie postępowania. 

W przeciwnym razie w sprawie przyjęcia do szpitala Sąd opiekuńczy orzeka niezwłocznie po 

przeprowadzeniu rozprawy, która powinna się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

wpływu wniosku lub otrzymania zawiadomienia kierownika szpitala psychiatrycznego. Rozprawa 

może odbyć się w szpitalu, jeśli jest to podyktowane interesem osoby, której postępowanie 

bezpośrednio dotyczy. Osoba chora jest uczestnikiem postępowania sądowego oraz na mocy 

zarządzenia sądowego może być doprowadzona na rozprawę celem wysłuchania. Dodatkowo aby 

zapewnić lepszą ochronę prawną tej osobie wprowadzono w ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego obowiązek ustanowienia przez Sąd adwokata lub radcy prawnego z urzędu. 

Podstawowym materiałem dowodowym do ustalenia istnienia przesłanek są okoliczności 

wskazane we wniosku, wywiady środowiskowe, opinie biegłych psychiatrów, a także świadkowie oraz 

przesłuchanie osoby, której wniosek dotyczy. Powołanie jednego lub kilku lekarzy biegłych 

psychiatrów, celem zbadania stanu psychicznego osoby jest obowiązkiem Sądu wynikającym 

z ustawy. Jeżeli osoba psychicznie chora, która ma być poddana badaniu przez biegłego, odmawia 

stawienia się we wskazanym miejscu lub w inny sposób uchyla się od tego badania, Sąd może 

zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie tej osoby przez Policję do wskazanego miejsca. 

Przy wydawaniu orzeczenia to na Sądzie opiekuńczym spoczywa obowiązek wyjaśnienia 

i dokonania oceny, czy osoba mająca być przyjęta do szpitala psychiatrycznego spełnia ustawowe 

kryteria do takiego umieszczenia nawet wbrew jej woli. Po przeprowadzeniu postępowania Sąd wyda 

postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego lub postanowienie o braku do tego podstaw. 

Należy podkreślić, że orzeczenie Sądu o potrzebie przyjęcia osoby chorej psychicznie do szpitala 

psychiatrycznego nie oznacza, że osoba taka może być umieszczona w szpitalu bezterminowo. Jeżeli 

ustały przyczyny pobytu osoba chora powinna zostać ze szpitala psychiatrycznego wypisana.  

Reasumując wielu osobom szpital psychiatryczny kojarzy się negatywnie. Przyjęcie do tego 

typu placówki, w szczególności bez zgody pacjenta, jest jednym z najtrudniejszych momentów 

zarówno dla osoby doświadczającej kryzysu psychicznego, jak i dla osób podejmujących tę decyzję. 

Jednakże w przypadku, gdy zachowanie chorego zagraża bezpośrednio jemu lub innym osobom może 

stanowić jedyne rozwiązanie. Należy podkreślić, iż umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym wymaga 

w pierwszej kolejności uzyskania zgody osoby chorej. Jeżeli jednak zgoda taka nie zostanie lub nie 

może zostać udzielona, to o przyjęciu danej osoby do szpitala orzeka Sąd opiekuńczy. 

 

      Autor:  Paweł Włoch – adwokat 
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14. Prawne regulacje kontaktów dziadków z wnukami 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w przepisie art. 113 (6) precyzyjnie określa kto jest uprawniony do 

kontaktów z dzieckiem. W konsekwencji w relacjach dziadków z wnukami zastosowanie znajdują 

odpowiednio przepisy art. 113- 1135 k.r.o. Podobnie jak w przypadku uregulowania kontaktów 

między rodzicem, a dzieckiem, także w zakresie ustalenia kontaktów dziadków z wnukami, rola sądu 

jest subsydiarna, to znaczy, że Sąd rozstrzyga o kontaktach tylko w przypadku, gdy dziadkowie 

i rodzice małoletniego dziecka nie mogą dojść do porozumienia. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami, uprawnienie do kontaktów z dzieckiem mają: rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci 

w linii prostej oraz osoby, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.  

 Należy podkreślić, iż w orzecznictwie Sądów dość wyraźnie akcentowana jest potrzeba 

utrzymywania kontaktów pomiędzy wnukami a dziadkami, co powinno korzystnie wpływać na dzieci 

oraz budowanie więzów wielopokoleniowej rodziny. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 14 

czerwca 1988 r., III CZP 42/88,  „Rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości 

o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić 

dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym 

wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza 

dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie 

i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie 

zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem 

dziecka, ale jest ono dla jego dobra.” Jednak należy pamiętać, iż Sąd zawsze będzie miał na uwadze 

przede wszystkim dobro dziecka. W sytuacji, gdyby kontakty z dziadkami z jakichkolwiek względów 

miały zagrażać bezpieczeństwu dziecka, to Sąd może oddalić wniosek dziadków o ustalenie 

kontaktów, albo nawet ich zakazać. Jednak w większości przypadków dziadkowie mają pozytywne 

intencje i wówczas wnioski o ustalenie kontaktów z wnukami powinny być uwzględniane, a terminy 

spotkań powinny być dopasowane do możliwości czasowych dziecka i dziadków. Nie można bowiem 

dopuścić do sytuacji, w której konflikt między rodzicami dziecka prowadzi do ograniczenia relacji 

wnuków z dziadkami. 

 Jeżeli w życiu dziecka nie uwzględnia się w ogóle roli dziadków, to taka sytuacja nie wpływa 

dobrze na wnuka, jeśli dotychczas miał częste i dobre kontakty z babcią lub dziadkiem. Gwałtowne 

ograniczenie lub zerwanie więzi może prowadzić do problemów emocjonalnych, które odbiją się na 

obecnym życiu dziecka i na jego przyszłości. 

Należy podkreślić, iż w orzecznictwie Sądów wiele jest wyraźnych wskazań, iż na rodzicach 

niemalże ciąży obowiązek zapewnienia kontaktu dzieci z dziadkami. To właśnie rodzice mają zadbać 

o rozwój dziecka w imię jego dobra. Dlatego powinni oni, dla prawidłowego rozwoju jego 

osobowości, umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich 

postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty między dziadkami a wnukami są często 

wynikiem bardzo silnych więzów emocjonalnych. Dziadkowie często wychowują dzieci od 

niemowlęcia i mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka. 
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Należy podkreślić, iż  stosunki pomiędzy rodzicami, a dziadkami nie mogą mieć wpływu na 

kontakty dziadków z wnukami. Co ważne, uprawnienie dziadków do kontaktów z wnukami nie jest 

również zależne od tego, któremu z rodziców przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem. 

Dziadkowie mogą utrzymywać i wykonywać kontakty z dzieckiem, jeżeli zachowują właściwą postawę 

i mają korzystny wpływ na dziecko. Władza  rodzicielska nie może być pojmowana, jako wyłączność 

rodziców w stosunku do dzieci. Pamiętać należy, iż zgodnie z przepisem art. 95 § 3 krio władzę 

rodzicielską należy wykonywać w taki sposób, jaki wymaga dobro dziecka. 

 W przepisach ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie wskazano sposoby 

utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Formą tych kontaktów z dzieckiem mają być: odwiedziny, 

spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu etc. Również bezpośrednie 

porozumiewanie się z dzieckiem, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków 

komunikowania się na odległość np. rozmowa telefoniczna, czat czy wideorozmowa to forma 

kontaktu z dzieckiem. Interesujące jest, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 września 

2004r., sygn. Akt IV CK 615/03 brak osobistej styczności z dzieckiem nie może stanowić podstawy 

uznania o niemożności uregulowania kontaktów z nim, gdyż realizacja osobistej styczności 

z dzieckiem może przybierać różne formy. 

 Jak najlepiej uregulować kontakty dziadków z wnukami? Najlepszym rozwiązaniem jest 

zawarcie dobrowolnego porozumienia między rodzicami a dziadkami, bez kierowania sprawy na 

drogę postępowania sądowego. Takie rozwiązanie z pewnością zaoszczędzi czas i wiele zbędnych 

emocji między stronami. W wielu przypadkach udaje się osiągnąć takie porozumienia właśnie 

w drodze wzajemnych ustaleń, bez ingerencji państwowych instytucji. 

Jednak zdarzają się sytuacje, w których sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest 

obligatoryjne. Przyczyną skierowania sprawy do sądu jest najczęściej utrudnianie realizacji kontaktów 

z dzieckiem przez rodziców.  Wtedy to dziadkowie mają prawo do wystąpienia do właściwego Sądu 

rodzinnego z wnioskiem o formalne uregulowanie osobistych kontaktów z wnukiem/ami.  W treści 

takiego wniosku należy wskazać wszelkie sposoby jak i terminy kontaktów a także wskazać przyczyny 

i okoliczności, stanowiące o powinności ich uregulowania. Kontakty z dzieckiem mogą zostać 

uregulowane w miejscu jego zamieszkania, poza miejscem jego zamieszkania, w obecności osób 

trzecich, bez obecności osób trzecich, w sposób nieograniczony lub w sposób ograniczony. Istotne 

jest aby zakres i częstotliwość spotkań były dostosowane do potrzeb dziecka. Ustalając harmonogram 

spotkań powinno się uwzględniać plan zajęć dziecka - w przypadku dzieci szkolnych i rytm spania 

i karmienia w przypadku dzieci młodszych.         

Należy podkreślić, iż prawo do złożenia wniosku przysługuje dziadkom bez względu na to jakie prawa 

przysługują rodzicom względem dziecka. Okoliczność ograniczenia władzy rodzicielskiej nie ma tu 

żadnego znaczenia. 

Właściwym sądem do złożenia wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem jest Sąd rodzinny 

właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 40 zł. Należy pamiętać, iż 

wnioskodawcami w przedmiotowym postępowaniu są dziadkowie a uczestnikami rodzice dzieci, o ile 

nie pozbawiono ich wykonywania władzy rodzicielskiej. Do wniosku o ustalenie kontaktów z wnukami 

należy dołączyć akty urodzenia wnuków oraz akt urodzenia rodzica wnuka, aby wykazać 

pokrewieństwo pomiędzy dziadkami a wnukami. 
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 Poniżej znajduje się przykładowy wzór wniosku o uregulowanie kontaktów z małoletnim wnukiem. 

..................., dnia .................... 

Sąd Rejonowy w ................................... 
Adres .................................................... 

Wnioskodawca: ................................... 
Adres .................................................... 

PESEL .................................................. 

Uczestnicy: 
............................................................... (matka małoletniego) 

Adres: .................................................. 

PESEL ................................................. 

................................................................ (ojciec małoletniego) 
Adres: .................................................. 

PESEL ................................................. 

WNIOSEK 
o uregulowanie kontaktów z małoletnim wnukiem 

I. Wnoszę o regulację moich kontaktów z małoletnim ...................., urodzonym .................... zamieszkałym 
.................... w następujących terminach: 
- w każdy .................... od godziny .................... do godziny .................... poza miejscem zamieszkania 

małoletniego, bez obecności rodziców małoletniego, 

- w każdy .................... od godziny od godziny .................... do godziny .................... w miejscu 
zamieszkania małoletniego, w obecności rodziców małoletniego; 

- w dniu imienin i urodzin małoletniego, tj. co roku w dniu .................... oraz w dniu .................... od 
godziny .................... do godziny .................... poza miejscem zamieszkania małoletniego, bez obecności 
rodziców małoletniego, 

- w każdy 1 tydzień ferii zimowych i wakacji letnich, licząc od poniedziałku od godziny .................... do 
piątku do godziny .................... poza miejscem zamieszkania małoletniego, z możliwością wyjazdu z 
...................., bez obecności rodziców małoletniego, 

- codziennie telefonicznie po godzinie ...................., 

- co trzeci dzień poprzez komunikator internetowy .................... od godziny .................... do godziny 
.................... 

UZASADNIENIE 

Małoletni .................... zamieszkały .................... pochodzi z małżeństwa .................... i .................... . Ojciec 
małoletniego jest moim synem. 
Dowód: 

odpisy aktów USC 

Od kilku miesięcy rodzice małoletniego nie wyrażają zgody na moje spotkania z małoletnim. W ich ocenie 
jest to podyktowane ........................................................................... 

(wskazać powody utrudniania kontaktów wnioskodawcy z małoletnim 
wnuczkiem). 
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Dowód:  

zeznania wnioskodawcy i uczestników 

zeznania świadka ....................  

zdjęcia 

wydruki e-mail 

Kocham bardzo małoletniego i chcę spędzać z nim czas. Tęsknię za nim i myślę, że i on za mną tęskni. W 
mojej ocenie uregulowanie naszych spotkań jest zgodne z dobrem dziecka. Gdy małoletni był młodszy (a 
rodzice małoletniego nie utrudniali nam spotkań), często spędzaliśmy razem czas. Razem z jego rodzicami 
wyjechaliśmy na wakacje do .................... w .................... roku a także razem spędzaliśmy Święta Bożego 
Narodzenia i Święta Wielkiej Nocy w latach .................... 
Dowód:  

zeznania wnioskodawcy i uczestników  

zeznania świadka ....................  

zdjęcia  

Małoletni ma obecnie .................... lat. Po szkole dwa razy w tygodniu bierze udział w zajęciach 
dodatkowych. Znam rozkład zajęć pozaszkolnych małoletniego i uważam, że moglibyśmy spędzać razem czas w 
następujących dniach miesiącach ....................  

Wnoszę również o zapewnienia mi prawa do spotkań z wnukiem w dniu jego świąt (imienin i urodzin) oraz 
w okresie ferii i wakacji letnich. Razem moglibyśmy wyjechać co roku do .................... Chciałbym również móc 
codziennie rozmawiać z wnukiem przez telefon a także co trzy dni za pośrednictwem komunikatora 
.................... Wcześniej wiele razy tak ze sobą "rozmawialiśmy" i wiem, że wówczas małoletni cieszył się. 

Dowód:  

zeznania wnioskodawcy i uczestników  

zeznania świadka ....................  

Mając powyższe na względzie, wniosek o regulację kontaktów, jako zgodny z dobrem dziecka, jest 
konieczny. 

............................. 
Podpis 

Załączniki: 
- odpisy wniosku i załączników (x2), 

- dowód uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 40 zł, 

- odpisy aktów USC, 

- zdjęcia,  

- wydruki wiadomości e- mail. 

 

  Autor:  Magdalena Piech – Radca Prawny 
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15. Prawnopodatkowe skutki sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych  

oraz Ordynacji podatkowej, wprowadziła w 2019 roku nowe zasady opodatkowania sprzedaży 

i innych form zbycia nieruchomości. W wyniku wprowadzonych zmian wydłużył się okres, w którym 

podatnicy mogą korzystać z ulgi mieszkaniowej. Korzystniej będą też liczone terminy nabycia w 

przypadku nieruchomości nabytych w spadku. Znowelizowane przepisy ustawy o podatku 

dochodowym oraz Ordynacji podatkowej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Nie oznacza to 

jednak,  

że zmiana objęła wszystkie przypadki zbycia nieruchomości. Korzystne zmiany odczują tylko 

ci podatnicy, którzy dokonali zbycia po tej dacie. 

Podatek dochodowy od zbycia nieruchomości 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedaż nieruchomości w okresie do 5 lat  

od jej nabycia jest związana z odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość 

tego podatku wynosi 19% i jest on liczony od wysokości dochodu, a nie od ceny sprzedaży 

nieruchomości, czyli liczony jest od różnicy pomiędzy tym, co na sprzedaży nieruchomości 

sprzedający zarobił, a wydatkami na jej nabycie. Przykładowo, podatnik kupił mieszkanie za 350 000-

zł, zrobił w nim remont za 30 000-zł, podwyższając tym samym jego wartość. W efekcie udało mu się 

sprzedać to mieszkanie za 400 000-zł. Jak wysoki podatek zapłaci podatnik? W tym przypadku dochód 

do opodatkowania wyniesie 20 000-zł. Podatek w wysokości 19% liczony będzie od kwoty 20 000-zł. 

Jak liczyć termin 5 lat 

Zgodnie z przepisami, okres 5 lat należy liczyć od końca roku kalendarzowego,  

w którym została nabyta nieruchomość. Należy pamiętać, że liczy się tutaj 5 lat podatkowych, a nie 

kalendarzowych. Co to oznacza? Otóż, naliczanie tego okresu rozpoczyna się od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostało nabyte mieszkanie. Jeśli więc podatnik kupił mieszkanie 

w czerwcu 2016 roku, to będzie mógł je sprzedać bez płacenia podatku dopiero w styczniu 2022 roku. 

Okres 5 lat liczymy dopiero od stycznia 2017 roku. 

Warto też pamiętać o tym, że podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości obowiązuje nie tylko 

w przypadku zbycia mieszkania, które wcześniej podatnik kupił za gotówkę czy na kredyt. Zapłaci go 

również w sytuacji, gdy otrzymał nieruchomość jako darowiznę lub spadek, którą następnie sprzedał 

przed upływem 5 lat. 

W 2019 roku zmianie ulegnie sposób liczenia powyższego terminu w stosunku  

do nieruchomości nabytych w spadku. Otóż, 5 lat będzie tutaj liczone nie od końca roku 

kalendarzowego, w którym została nabyta nieruchomości w drodze spadku, ale od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie takiej nieruchomości przez 

spadkodawcę. Oznacza to, że podatnik będzie mógł szybciej sprzedać nieruchomość bez płacenia 

podatku. Przykładowo, podatnik odziedziczył mieszkanie po swoim ojcu w styczniu 2019 roku 

i zamierza je sprzedać w grudniu 2019 roku. Ojciec podatnika kupił to mieszkanie w 1984 roku. Jeśli 

podatnik sprzeda to mieszkanie po upływie niespełna roku od śmierci ojca, a więc przed upływem 5 
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lat,  

to w świetle znowelizowanych przepisów nie będzie musiał płacić podatku dochodowego od 

sprzedaży mieszkania, gdyż okres 5 lat w tym przypadku liczy się od daty nabycia nieruchomości przez 

ojca podatnika, a więc od 1984 roku. 

Ulga mieszkaniowa 

Sprzedający nieruchomość ma możliwość uniknięcia zapłaty podatku pod warunkiem, że otrzymaną 

ze sprzedaży nieruchomości kwotę wyda na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z przepisami, jeżeli 

wyda całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania na tzw. własne cele mieszkaniowe (np. zakup 

innego mieszkania czy też budowę domu), to nie będzie musiał płacić podatku. Do końca 2018 roku 

konieczne było wydanie tych środków w terminie 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła 

sprzedaż nieruchomości. Jeżeli nieruchomość została sprzedana w 2019 roku  

lub zostanie sprzedana w latach następnych, to dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości 

nie będzie podlegał opodatkowaniu, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później jednak 

niż w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód 

uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. 

W przeciwnym razie sprzedający nieruchomość będzie zobowiązany do dokonania korekty swoich 

zeznań podatkowych oraz zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami. 

Podatnicy sprzedający nieruchomość zyskują więc dodatkowy rok na znalezienie sposobu 

wykorzystania uzyskanych środków ze sprzedaży lub zbycia nieruchomości na własne cele 

mieszkaniowe i uniknięcia w ten sposób konieczności zapłaty podatku. 

Wszelkie wydatki na cele mieszkaniowe powinny zostać udokumentowane umową, fakturą albo 

innym dokumentem, który potwierdza ich poniesienie. 

Co to są własne potrzeby mieszkaniowe? 

Sprzedający może zwolnić się od zapłaty podatku, gdy przeznaczy środki uzyskane ze zbycia 

nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, których katalog ustawodawca sformułował w art. 21 

ust. 25-30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 

roku, pozycja 1387). Katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, że tylko wymienione w nim 

przypadki można uznać za własne cele mieszkaniowe. Do końca 2018 roku wydatki te obejmowały m. 

in.: 

- nabycie budynku, lokalu mieszkalnego, gruntu lub prawa użytkowania wieczystego albo części lub 

udziału w tych obiektach lub prawa, 

- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w tym prawie, 

- spłatę kredytu lub pożyczki albo odsetek od nich, jeśli były zaciągnięte przed uzyskaniem dochodu 

z odpłatnego zbycia na cele związane z nabyciem, adaptacją lub remontem budynków lub lokali 

mieszkaniowych albo ich części. 

W 2019 roku katalog ten rozszerzył się m. in. o wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, 

nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku, jego części albo własnego lokalu 

mieszkalnego, na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego 
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budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia 

niemieszkalnego – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. 

Katalog wydatków pomija wszelkie obiekty oraz prawa do budynków, które nie mają celu 

mieszkaniowego. Cele mieszkaniowe muszą charakteryzować się osobistym związkiem ze 

sprzedającym. Chodzi tu o mieszkanie czy dom, w którym podatnik zamieszka. Oznacza to, że wydatki 

poniesione przykładowo na nabycie mieszkania pod wynajem, nie będą uznane za poniesione na 

własne cele mieszkaniowe.  

 

  Autor:  Piotr Kaniowski– Radca Prawny 
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16. Prawa Pacjenta w Szpitalu Psychiatrycznym 

Osoba chora psychicznie musi wyrazić zgodę na badanie i leczenie psychiatryczne. Zgodnie 

z przepisami jedynie w wyjątkowych sytuacjach oraz z zastosowaniem odpowiednich procedur może 

zostać poddana badaniu i leczeniu psychiatrycznemu bez swojej zgody.  Kwestię przyjęcia do szpitala 

psychiatrycznego za zgoda pacjenta lub bez tej zgody reguluje Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1878 ze zm.) - zwanej dalej „UOZP”.  

 

Przyjęcie do szpitala za zgodą pacjenta  
 

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi następuje za 

pisemną zgodą tej osoby na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli lekarz wyznaczony 

do tej czynności, po jej osobistym zbadaniu, stwierdzi wskazania do przyjęcia.  

Natomiast w nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości uzyskania 

pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala, osoba z zaburzeniami psychicznymi może być 

przyjęta do szpitala psychiatrycznego, za jej pisemną zgodą, bez skierowania (art. 22 ust. 1 i ust. 1a 

UOZP). 

Jeżeli przyjęcie do szpitala psychiatrycznego dotyczy osoby małoletniej powyżej 16 roku życia 

lub osoby pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody, wymagane jest 

również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. Natomiast w przypadku sprzecznych oświadczeń 

osoby chorej oraz jego przedstawiciela ustawowego w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego 

pacjenta, zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby (art. 22 ust. 4  UOZP). 

 

Przyjęcie do szpitala bez zgody pacjenta  
 

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby upośledzonej 

umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego i 

leczenia następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby (art. 22 ust. 2 UOZP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody tej osoby 

na podstawie ważnego skierowania do szpitala tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie 

WAŻNE 

W przypadkach nagłych przyjęcie do szpitala psychiatrycznego  

może nastąpić bez wcześniejszego uzyskania zgody sądu opiekuńczego.  

W takim przypadku lekarz przyjmujący ma obowiązek, o ile jest to możliwe,  

zasięgnięcia pisemnej opinii innego lekarza, w miarę możliwości psychiatry,  

albo pisemnej opinii psychologa.  

(art. 22 ust. 2a UOZP) 
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wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu 

innych osób (art. 23 ust. 1 UOZP). 

O przyjęciu do szpitala psychiatrycznego decyduje lekarz, wyznaczony do tej czynności, po 

osobistym zbadaniu pacjenta (po uprzedzeniu o przyczynach przeprowadzenia badania) i zasięgnięciu 

w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Lekarz ten jest obowiązany 

wyjaśnić choremu przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i poinformować pacjent o jego 

prawach (art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 2 i ust. 3 UOZP). 

Ponadto przyjęcie do szpitala psychiatrycznego wymaga zatwierdzenia przez ordynatora 

(lekarza kierującego oddziałem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia. Kierownik szpitala zawiadamia 

o tym sąd opiekuńczy (właściwy ze względu na miejsce siedziby szpitala) w ciągu 72 godzin od chwili 

przyjęcia pacjenta (art. 23 ust. 4 UOZP). 

Postępowanie przed sądem opiekuńczym jednak umarza się, jeżeli pacjent, po przyjęciu do 

szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, wyraził następnie zgodę na swój pobyt w tym zakładzie. 

Przed umorzeniem należy też wysłuchać chorego (art. 26 UOZP ). 

 

Prawa pacjenta w trakcie hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym 
 

Pacjent przebywając na leczeniu w szpitalu psychiatrycznym posiada szereg uprawnień. 

 

Przepisy z UOZP PRAWA PACJENTA   

art. 10 ust. 1 i ust. 2, 

art.3 pkt 1 lit. a i b  

Osoba chora psychicznie, wskazująca zaburzenia psychotyczne lub 

upośledzona umysłowo, nawet jeżeli nie jest osobą ubezpieczoną: 

 Bezpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej  

 Bezpłatne produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze 

art. 13 Personel medyczny przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczniczego, 

bierze pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, ale także interes pacjenta i inne 

dobra osobiste. 

Dążył do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta 

uciążliwy 

art. 13 Porozumiewanie się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami  

art. 13 Zakaz kontrolowania korespondencji pacjenta 

art. 10a ust. 1 i 4 Uzyskanie pomocy w ochronie praw pacjenta w szczególności: 

 do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, 
w warunkach zapewniających swobodę wypowiedzi, nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby, 

 przekazywania ustnych i pisemnych skarg w zakresie dotyczącym 
naruszenia  praw pacjenta oraz uzyskania informacji o 
rozstrzygnięciu zgłoszonej przez pacjenta sprawy, 

 uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy  



 
 

                                      

 

St
ro

n
a5

8
 

POWIAT  

LUBELSKI 

art. 14 Uzyskania zgody ordynatora na okresowe przebywanie poza szpitalem bez 

wypisywania z zakładu (przepustki), jeżeli nie zagraża to życiu pacjenta albo 

życiu i zdrowiu innych osób 

art. 51 Nieutrwalania oświadczeń pacjenta obejmujących przyznanie się do 

popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary w dokumentacji dotyczącej 

badań lub przebiegu  leczenia 

art. 33 ust. 2 Zapoznania pacjenta przez lekarza z planowanym postępowaniem 

leczniczym  

art. 33 ust. 3 

(zob. § 1 

Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia  24 

kwietnia 2012 r. w 

sprawie wykazu 

świadczeń 

zdrowotnych 

stwarzających 

podwyższone ryzyko 

dla pacjenta, których 

udzielenie wymaga 

zgody (Dz.U. 2012 

poz. 494) 

Wyrażenie odrębnej zgody pacjenta lub zgody jego przedstawiciela 

ustawowego na świadczenia zdrowotne stwarzające podwyższone ryzyko 

takich jak: 

 punkcja podpotyliczna lub lędźwiowa przeprowadzana w celu 
pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego lub podania leków; 

 leczenie metodami śpiączkowymi (śpiączki atropinowe, śpiączki 
insulinowe); 

 leczenie elektrowstrząsami. 
Pacjent ma prawo również do otrzymania od lekarza informacji o dających 

się przewidzieć skutkach świadczeń zdrowotnych wymienionych powyżej  

art. 18 ust. 4 Uprzedzenia pacjenta o zastosowaniu wobec niego środka przymusu 

bezpośredniego przed tym zanim środek ten zostanie podjęty oraz 

zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o jego dobro przez personel 

medyczny w trakcie stosowania środka przymusu bezpośredniego  

art. 18a ust. 4 i 8 

(zob. § 9 ust. 2 

Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z 

dnia 21 grudnia 

2018r. w sprawie 

stosowania przymusu 

bezpośredniego 

wobec osoby z 

zaburzeniami 

psychicznymi (Dz.U. 

2018 poz. 2459) 

dalej jako:  RwsP 

Przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji na zlecenie 

lekarza nie może trwać dłużej niż 4 godziny. Jednakże w razie potrzeby 

lekarz, po osobistym zbadaniu pacjenta, może przedłużyć unieruchomienie 

na następne dwa okresy, z których każdy nie może trwać dłużej niż  6-godzin 

art. 50 Zachowanie w tajemnicy, przez osoby wykonujące czynności wobec 

pacjenta, wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w zawiązku z wykonywaniem 
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powyższych czynności z wyjątkiem określonych w ustawie sytuacji, gdy 

osoby te są zwolnione zachowania tajemnicy  

art. 15 ust. 1 Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w szpitalach psychiatrycznych oraz 

domach pomocy społecznej, nie mogą być podporządkowane celom 

gospodarczym  

art. 17 Kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w razie stwierdzenia, 

że przedstawiciel ustawowy pacjenta nie wykonuje należycie swoich 

obowiązków wobec osoby pacjenta, ma obowiązek zawiadomić o tym sąd 

opiekuńczy miejsca zamieszkania pacjenta 

art. 44 ust. 1 Złożenie wniosku do sądu opiekuńczego miejsca siedziby szpitala 

psychiatrycznego o ustanowienie kuratora, jeżeli pacjent uważasz, iż w 

czasie pobytu w szpitalu potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich 

swoich spraw albo spraw określonego rodzaju  

art. 45 ust. 2 Wysłuchania pacjenta przez sędziego wizytującego nie później niż w terminie 

48 godzin od otrzymania przez sąd opiekuńczy zawiadomienia od kierownika 

szpitala psychiatrycznego, jeżeli pacjent został przyjęty w trybie  

 art. 23 (osoba chora psychicznie przyjęta, gdy jej dotychczasowe 
zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża 
bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób) 
lub  

 art. 24 (osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że 
z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu 
życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, 
czy jest ona chora psychicznie, pobyt w szpitalu nie może trwać 
dłużej niż 10 dni) oraz  

 art. 28 (w razie cofnięcia poprzednio wyrażonej zgody na 
hospitalizację)  

art. 48 Sąd ustanawia dla osoby, której postępowanie dotyczy bezpośrednio, 

adwokata lub radcę prawnego z urzędu, nawet bez jej wniosku, jeżeli osoba 

ta ze względu na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna do złożenia 

wniosku, a sąd uzna udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za 

potrzebny 

art. 42 i art. 47 Złożenie odwołania od postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie 

przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta, do sądu drugiej 

instancji  

art. 36 ust. 1-2 Złożenie przez pacjenta w dowolnej formie wniosku o nakazanie wypisania 

go ze szpitala psychiatrycznego – jeżeli jest hospitalizowany za swoją zgodą. 

Wypisania ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywającej w nim bez 

swojej zgody mogą żądać również: przedstawiciel ustawowy, małżonek, 

rodzeństwo krewni w linii prostej oraz osoba sprawująca faktyczną nad nią 
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opiekę.  

Żądanie takie może być zgłoszone w dowolnej formie i odnotowuje się je w 

dokumentacji medycznej 

art. 36 ust. 3 Wystąpienie do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się szpital 

psychiatryczny o nakazanie wypisania osoby pacjenta ze szpitala 

psychiatrycznego, w razie odmowy wypisania. Wniosek pacjent powinien 

złożyć w terminie 7 dni od powiadomienia go o odmowie wypisania oraz o 

terminie i sposobie złożenia wniosku  

art. 38 

(zob. też Ustawa z 

dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej 

finansowanych ze 

środków publicznych 

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 

1373 ze zm.) 

Przyjęcie za zgodą pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego) do domu 

pomocy społecznej, jeżeli nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych 

potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób, a 

potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego  

Opracowanie: Dorota Ulikowska na podst. przepisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
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