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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie, 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.

Miejsce świadczenia pomocy:

Dzień tygodnia Godziny Miejsce

Poniedziałek 8:00-12:00

Siedziba Urzędu Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana
Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

Wtorek 8:00-12:00

Środa 8:00-12:00

Czwartek 8:00-12:00

Piątek 8:00-12:00

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (82) 576 52 11 do 13

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

ü poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
ü oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
ü w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym

lub sądowoadministracyjnym,
ü wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
ü przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
ü się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
ü sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
ü nieodpłatną mediację

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

ü działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie
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potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego
realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego

ü nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje

ü poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających

ü przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
ü przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie

karnej
ü przeprowadzenie mediacji
ü udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed

mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

ü sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub
postępowania mediacyjnego;

ü zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto może skorzystać?

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

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny
z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą
kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście,
oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując
preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.



Fundacja „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
NIP: 712-01-69-716
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24 Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371

St
ro

na
5

www.oic.lublin.pl

POWIAT
KRASNOSTAWSKI

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. Jak założyć księgę wieczystą dla nieruchomości – podstawowe
informacje, procedura oraz koszty

Księgi wieczyste prowadzi się dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami zarówno właścicielom nieruchomości jak i ich
potencjalnym nabywcom. Właściciel domu, mieszkania czy działki powinien więc zadbać aby prawo
własności nieruchomości zostało ujawnione w księdze wieczystej poprzez założenie księgi wieczystej
dla nieruchomości niemającej księgi wieczystej, oraz zadbać o to aby ujawniony w niej stan prawny
był zawsze zgody z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Ma to istotne znaczenie w obrocie
gospodarczym, z uwagi na związane z wpisem w księdze wieczystej domniemanie prawne mówiące,
że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie  z rzeczywistym stanem prawnym. Z uwagi
na to, iż księga wieczysta pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, każdy
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego
prawa w księdze wieczystej a w razie jej braku – złożenia wniosku o jej założenie. Poza
bezpieczeństwem obrotu, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości zwiększa jej atrakcyjność
w oczach potencjalnych nabywców, wpływa także na cenę nieruchomości. Ułatwia ono wszelkie
czynności prawne związane z nieruchomością i rozwiewa wszelkie wątpliwości co do tego kto jest jej
właścicielem. Niestety, niejednokrotnie bywa jednak tak, że dla nieruchomości, w szczególności tych
położonych na obszarach wiejskich nie jest prowadzona księga wieczysta. Może być to spowodowane
różnymi okolicznościami, np. nabyciem jej w drodze aktu własności ziemi (tzw. uwłaszczenie)
i zaniedbaniem złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej, czy np. nabyciem w drodze
zasiedzenia nieruchomości nieposiadającej księgi wieczystej przez jej posiadacza samoistnego.
W każdym przypadku, właściciel, dysponujący tytułem własności nieruchomości zobligowany jest do
ujawnienia swojego prawa przez założenie księgi wieczystej. Celem niniejszego artykułu jest
omówienie podstawowych zagadnień dotyczących zakładania księgi wieczystej dla nieruchomości.

Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzi sąd wieczystoksięgowy, tj. Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Księgi prowadzone są
w systemie informatycznym, ich założenie oraz wszelkie wpisy wymagają złożenia stosownego
wniosku – przyjmującego postać formularza, dostępnego w siedzibie sądu oraz do pobrania na
stronie internetowej www.gov.pl.

Księgi wieczyste prowadzi się dla nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych. Dla
każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, jednak właściciel kilku nieruchomości
stanowiących całość gospodarczą lub graniczących ze sobą może żądać połączenia ich w księdze
wieczystej w jedną nieruchomość. Jedną księgą wieczysta można objąć jedną bądź więcej działek
ewidencyjnych.

Księgę wieczystą dla nieruchomości może założyć przede wszystkim właściciel – a więc osoba, której
przysługuje prawo własności, np. na skutek dziedziczenia lub zasiedzenia nieruchomości.  Założenie
księgi wieczystej następuje na wniosek złożony do sądu wieczystoksięgowego, na formularzu KW-
ZAL. Wniosek należy wypełnić zgodnie z pouczeniem, drukowanymi literami, czytelnie i bez skreśleń.
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Pola, których nie wypełniamy należy przekreślić. W przypadkach opisanych poniżej do wniosku należy
dołączyć inne formularze, takie jak:
- KW-ZAD – żądanie wpisu ograniczonego prawa rzeczowego, hipoteki (dokumenty te powinny być
potwierdzone notarialnie),
- KW-WU – w przypadku większej liczby uczestników,
- KW-OZN – jeżeli księga wieczysta obejmować ma więcej niż jedną działkę ewidencyjną,
- KW-PP – gdy wniosek będzie składany przez pełnomocnika właściciela nieruchomości.

Wraz z wypełnionym wnioskiem, niezbędne do założenia księgi wieczystej jest załączenie
następujących dokumentów będących podstawą wpisu w księdze wieczystej:
- wypis z ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (do pobrania w Starostwie Powiatowym,
koszt 150,00 zł, musi zawierać adnotację, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze
wieczystej),
- dokument potwierdzający tytuł prawny własności nieruchomości (np. akt notarialny, akt własności
ziemi, postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenie nieruchomości, akt poświadczenia dziedziczenia,
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o dziale spadku lub inny
potwierdzający tytuł prawny własności do nieruchomości).

Wszystkie dokumenty będące podstawą wpisu muszą być złożone w oryginałach bądź odpisach
wydanych i poświadczonych przez instytucje, które je sporządziły (sądy, organy administracji,
notariusza). W przypadku decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, dokumenty powinny
posiadać klauzulę prawomocności (20,00 zł za klauzulę prawomocności).
Do wniosku ponadto należy załączyć dowód uiszczenia na rachunek bankowy sądu opłaty sądowej.
Opłata stała za założenie księgi wieczystej wynosi 100,00 zł. Poza opłatą za założenie księgi
wieczystej, właściciel zobowiązany jest uiścić opłatę stałą za wpis prawa własności wynoszącą 200,00
zł lub 150,00 zł dla własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha. Szczegółowe kwestie
dotyczące opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych reguluje rozdział 3
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wypełniony wniosek należy podpisać i złożyć wraz z załączonymi dokumentami stanowiącymi
podstawę wpisu oraz dowodem uiszczenia opłaty sądowej na biurze podawczym w sądzie
wieczystoksięgowym sądź wysłać na adres sądu za pośrednictwem poczty. W wypadku gdy wniosek
został przygotowany prawidłowo i  spełnia wszystkie wymogi formalne, sąd zawiadamia  o jej
założeniu wnioskodawcę na piśmie.

W razie wątpliwości dotyczących zakładania księgi wieczystej dla nieruchomości, zachęcam do
skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej w jednym z punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Autor: Katarzyna Lalak – Radca Prawny
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3. Odszkodowanie z OC za najem zastępczy pojazdu – kiedy przysługuje
oraz zasady dochodzenia

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych służy do zaspokojenia szkody powstałej   w
związku z ruchem posiadanego pojazdu. Będą to w szczególności szkody spowodowane wypadkami i
kolizjami, zarówno na osobie – w postaci uszczerbku na zdrowiu, jak i szkody majątkowe w samym
pojeździe. Na skutek wypadku, kolizji drogowej lub innego zdarzenia związanego z ruchem pojazdu
(np. stoczenie się pojazdu ze wzniesienia, otwieranie drzwi), możemy mieć do czynienia za szkodą
majątkową w pojeździe, którą można naprawić poprzez jego remont czy naprawę, bądź też szkodą
całkowitą – tj. sytuacją, w której pojazd doznaje na tyle istotnych uszkodzeń, że nie nadaje się już do
naprawy, bądź też taka naprawa byłaby z punktu widzenia ekonomicznego nieopłacalna. Co do
zasady, powyższe szkody majątkowe podlegają zaspokojeniu z OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych sprawcy kolizji czy też wypadku. Niezależnie od powyższego, osoba której pojazd
został uszkodzony, poza zaspokojeniem powyższych szkód może domagać się z OC sprawcy pokrycia
kosztów najmu zastępczego pojazdu, o ile na skutek kolizji czy też wypadku, ze względu na szkodę
całkowitą, bądź konieczność naprawy, nie jest on w stanie korzystać ze swojego pojazdu, zaś jest to
konieczne i niezbędne do normalnego funkcjonowania. Utrata możliwości korzystania z rzeczy
wskutek jej zniszczenia stanowi bowiem również szkodę majątkową. Niniejszy artykuł ma na celu
omówienie podstawowych kwestii dotyczących odszkodowania z OC za najem zastępczy pojazdu.

Poszkodowany uprawniony jest do zawarcia umowy najmu zastępczego pojazdu z podmiotami
oferującymi tego typu usługi, w sytuacji gdy:

a) jego pojazd uległ uszkodzeniu na skutek zdarzenia drogowego, na skutek czego został on
pozbawiony dalszej możliwości bezpiecznego korzystania z niego, gdyż wymaga naprawy, bądź
uszkodzenia są na tyle rozległe, że pojazd nie nadaje się do naprawy lub naprawa byłaby
ekonomicznie nieopłacalna;
b) nie ma możliwości korzystania z innego pojazdu (np. ma tylko jeden samochód);
c) pojazd jest mu niezbędny do zaspokajania podstawowych potrzeb życia codziennego (np.
dojazdów do pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, odbioru dziecka ze szkoły);
d) pomiędzy szkodą w pojeździe a brakiem możliwości korzystania z pojazdu zachodzi adekwatny
związek przyczynowy (gdyby nie doszło do szkody, poszkodowany dalej mógłby korzystać ze swojego
pojazdu).

Umowa najmu zastępczego pojazdu może zostać zawarta przez poszkodowanego w porozumieniu
z ubezpieczycielem, który może wskazać podmioty współpracujące z nim, z którymi poszkodowany
może zawrzeć umowę. Może nastąpić również z inicjatywy samego poszkodowanego z wybranym
przez niego podmiotem funkcjonującym na danym rynku, oferującym najem zastępczy pojazdów. Co
istotne, w takim wypadku poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania podmiotu oferującego
najniższą cenę, aby jednak uniknąć odmowy pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów najmu
zastępczego pojazdu, powinien jednak zawrzeć umowę z podmiotami oferującymi ceny rynkowe.
Najem powinien dotyczyć pojazdu z podobnym standardzie do uszkodzonego pojazdu. Umowa najmu
zastępczego pojazdu powinna obejmować okres niezbędny naprawy pojazdu bądź do nabycia innego
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pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy
pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością
pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw.
szkoda całkowita).  W celu uzyskania przez poszkodowanego odszkodowania za najem zastępczy
pojazdu, niezwłocznie po zakończeniu trwania umowy powinien on wystąpić ze stosownym
roszczeniem do ubezpieczyciela, załączając do żądania umowę najmu zastępczego pojazdu.
Ubezpieczyciel ma co do zasady 30 dni na rozpoznanie roszczenia i wydanie decyzji o przyznaniu
odszkodowania. Od negatywnej decyzji ubezpieczyciela – odmawiającej wypłaty odszkodowania za
najem zastępczy pojazdu bądź przyznającej odszkodowanie w niższej kwocie niż wskazana
w zgłoszeniu szkody, poszkodowanemu przysługuje odwołanie do sądu.

Praktyka ubezpieczeniowa pokazuje, że ubezpieczyciele niejednokrotnie odmawiają przyznania
odszkodowania za najem zastępczy pojazdu, bądź przyznają odszkodowanie z kwocie niższej niż
wynikająca z zawartej umowy. Okoliczności przez nich kwestionowane to m. in. wysokość stawki
najmu określonej w umowie najmu zastępczego, okres trwania umowy najmu, brak adekwatnego
związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zawarciem umowy najmu, możliwość korzystania przez
poszkodowanego z komunikacji publicznej. Mając na uwadze powyższe, poniżej przedstawione
zostaną wybrane tezy z orzecznictwa orzeczenia Sądów Powszechnych, które mogą okazać się
pomocne przy dochodzeniu z OC sprawcy zdarzenia odszkodowania za najem zastępczy pojazdu.

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2002 r., sygn. akt V CKN 1397/00:
„Skoro samochód mógł zostać naprawiony, to poszkodowany może w zasadzie żądać od zakładu
ubezpieczeń zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego poniesionych jedynie w okresie naprawy
samochodu”

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2004 r., sygn. akt II CK 494/03:
„Jeżeli uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy w postaci wmontowania do niego nowej części
zamiennej, to koszty najmu przez poszkodowanego tzw. samochodu zastępczego obejmować mogą
tylko okres konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu (art. 361 § 1 k. c.).”

wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 13 października 2009 r., sygn. akt I C 1368/08:
„Powódka jeździła jako lektor języka ang. na różne prowadzone przez siebie zajęcia (często wprost z
jednych na drugie) i miała prawo jeździć samochodem, a nie środkami komunikacji miejskiej. Dlatego
po kolizji (z nie swoje winy) miała prawo (a wręcz potrzebę) jeździć pojazdem zastępczym lub
taksówkami (na koszt pozwanego w ramach art. 822 kc). Zauważyć tylko trzeba, że powódka prawo
to utraciła najpóźniej z chwilą sprzedaży pojazdu. W tym bowiem momencie nie mogła już twierdzić,
że pozbawiona była z możliwości korzystania z auta z przyczyn leżących po stronie pozwanego.”

wyrok Sądu Rejonowego w Olszynie z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt I C 449/08:
„Nie może budzić wątpliwości stwierdzenie, że poszkodowany jest pozbawiony możliwości
korzystania uszkodzonego pojazdu nie tylko przez technologiczny czas jego naprawy, nawet jeśli
odpowiada on czasowi rzeczywistemu. Rzadko bowiem czas ten pokrywa się z okresem, jaki upływa
od zdarzenia powodującego szkodę do zakończenia naprawy pojazdu. Pomiędzy samą szkodą
a oddaniem samochodu do warsztatu naprawczego może upłynąć pewien czas, przez który również
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poszkodowany może mieć prawo do wynajęcia pojazdu zastępczego na koszt osoby wyrządzającej
szkodę.”

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 września 2010 r., sygn. akt XXIII Ga 408/10:
„Najem pojazdu zastępczego nie jest zarezerwowany jedynie dla osób prowadzących działalność
gospodarczą. W świetle najnowszego orzecznictwa, samochód, który nie jest w obecnych czasach
traktowany jako dobro luksusowe, może być niezbędny także dla osób nieprowadzących działalności
gospodarczej. Istotne jest natomiast, aby brak możliwości korzystania z pojazdu spowodował szkodę
majątkową, która to szkoda winna być - w świetle art. 361 k.c. zrekompensowana. Taką szkodę
majątkową stanowi utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia bądź uszkodzenia -
jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne, na wynajem pojazdu
zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu (...).
Utrata możliwości korzystania z pojazdu jest szkodą samą w sobie, zatem nie ma znaczenia do jakich
celów poszkodowany wykorzystywał pojazd. Pogląd o konieczności minimalizacji szkody przez
poszkodowanego, poprzez zastąpienie korzystania ze swojego pojazdu komunikacją miejską należy
uznać za nieporozumienie.”

Autor: Katarzyna Lalak – Radca Prawny


