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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: 

Powiat M. Zamość 2021 - porady prawne 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 12:00-16:00 

Środa 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Piątek 12:00-16:00 

 
 

Powiat M. Zamość 2021 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

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 722 364 992 
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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  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 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 

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 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

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

 
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. Nadzwyczajne złagodzenie i obostrzenie kary 

I. Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary 

Nadzwyczajne złagodzenie kary stanowi instrument zapewniający elastyczność niezbędną 

podczas orzekania o wymiarze kary. Ma na celu zindywidualizowanie kary. Różne nadzwyczajne 

okoliczności (dotyczące osoby sprawcy lub zdarzenia) sprzeciwiają się bowiem często orzeczeniu jej 

w zwykłym wymiarze. Chodzi tu o niewspółmierność kary przewidzianej w przepisach w stosunku do 

tej, którą należałoby wymierzyć. Istotne staje się tutaj uwzględnienie stopnia winy i społecznej 

szkodliwości czynu. 

Nadzwyczajne złagodzenie kary jest co do zasady instytucją fakultatywną, zależną od decyzji 

sądu. Ustawodawca zawęził przy tym samą możliwość stosowania jej, wyłącznie do konkretnych, 

wskazanych w ustawie przypadków oraz w stosunku do młodocianego – jednakże tylko jeżeli 

przemawiają za tym względy wychowawcze, o których mowa w przepisie art. 54 § 1 KK. 

W orzecznictwie zwraca się jednocześnie uwagę, że gdy ustawa przewiduje możliwość zastosowania 

nadzwyczajnego złagodzenia kary, sąd w uzasadnieniu wyroku powinien wskazać, z jakich powodów 

postanowił nie skorzystać z takiej możliwości (wyr. SA w Katowicach z 29.5.2014 r., II AKa 134/14, 

Legalis). 

Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec młodocianego 

Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 

lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat (art. 115 § 10 k.k.). W przypadku młodych 

przestępców powodem stosowania nadzwyczajnego złagodzenia jest nieadekwatność kary 

przewidzianej w zwykłym wymiarze ze względów wychowawczych. 

Nie jest ono zatem obligatoryjne a sąd ma możliwość zdecydowania, biorąc pod uwagę młody 

wiek sprawcy, czy w danym przypadku zasadne byłoby nadzwyczajne złagodzenie kary. Zgodnie 

z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu: "Oczywistym jest, że wobec sprawcy młodocianego 

przy wymiarze kary należy dać prymat jej celom wychowawczym nad celami represyjnymi, co 

wprawdzie w niektórych przypadkach uzasadnia orzeczenie kary bezwzględnego pozbawienia 

wolności, ale dotyczy to sytuacji, gdy wymierzenie takiej kary jest konieczne i celowe, np. z uwagi na 

bardzo wysoką demoralizację albo niepoprawność sprawcy" (wyr. SA w Poznaniu z 29.6.2017 r., II 

AKa 104/17, Legalis). 

Uprawnienie do nadzwyczajnego złagodzenia kary w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Poza konkretnymi, wynikającymi z przepisów ustawy przypadkami oraz możliwości 

nadzwyczajnego złagodzenia kary młodocianemu, ustawodawca przyznał sądowi uprawnienie do 

nadzwyczajnego złagodzenia kary również w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przepisie 

art. 60 § 2 k.k., wskazano przykładowe zachowania, które mogą zostać w ten sposób 

zakwalifikowane. Jest to jednak katalog otwarty, pozwalający na przytoczenie, w jakiego rodzaju 

przypadkach należy upatrywać uzasadnienia dla nadzwyczajnego złagodzenia kary. Ich istotą jest 

natomiast to, że w przypadku ich wystąpienia, biorąc pod uwagę stopień bezprawności zachowania 
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sprawcy, nawet najniższa kara, wymierzona na podstawie ustawowego zagrożenia, byłaby 

niewspółmiernie surowa. 

Nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególności uzasadnia: 

1. pojednanie się pokrzywdzonego ze sprawcą, naprawienie szkody lub uzgodnienie sposobu jej 

naprawienia, 

2. postawa sprawcy, zwłaszcza jego starania o naprawienie szkody lub zapobieżenie jej, 

3. w sytuacji gdy miało miejsce przestępstwo nieumyślne – fakt poniesienia przez sprawcę lub 

jego najbliższego uszczerbku w związku z popełnionym przestępstwem. 

Podstawa określona w art. 60 § 2 k.k. wchodzi w grę tylko wtedy, kiedy nadzwyczajne 

złagodzenie kary nie jest możliwe na mocy innych przepisów. 

Współdziałanie z organami 

Przepis art. 60 § 3 k.k. (tzw. mały świadek koronny) przewiduje możliwość nadzwyczajnego 

złagodzenia kary wobec sprawców, którzy współdziałali w popełnieniu przestępstwa z co najmniej 

dwiema osobami. Warunkiem złagodzenia jest ujawnienie istotnych okoliczności popełnienia 

przestępstwa oraz przekazania wiadomości dotychczas nieznanych organowi. Nadzwyczajne 

złagodzenie kary w tym trybie ma charakter obligatoryjny z uwagi na przełamanie solidarności 

przestępczej. Pojęcie współdziałania obejmuje wszelkie formy zjawiskowe popełnienia czynu 

zabronionego, czyli sprawstwo, współsprawstwo, pomocnictwo i podżeganie (art. 18 k.k.). 

Natomiast nadzwyczajne złagodzenie kary na podstawie art. 60 § 4 k.k. znajduje 

zastosowanie wtedy, gdy w czasie toczącego się postępowania przygotowawczego podejrzany, poza 

złożeniem wyjaśnień we własnej sprawie, ujawni przed organem ścigania istotne okoliczności, 

nieznane do tej pory temu organowi, dotyczące innego przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat 

pozbawienia wolności. Omawiana podstawa nadzwyczajnego złagodzenia kary ma charakter 

fakultatywny. Wniosek prokuratora nie jest więc wiążący dla sądu. 

W wypadkach określonych w § 3 i 4 sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5, 

może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli uzna, że pomimo 

niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa. 

Inicjatywę w zakresie wniosku o nadzwyczajne złagodzenie kary posiada prokurator. 

Dyspozycja przepisu art. 60 § 4 k.k. umożliwia prokuratorowi w trakcie postępowania 

przygotowawczego wpływanie na sprawcę przestępstwa i kształtowanie jego postawy w kierunku 

pożądanym – przyznanie się przez niego do winy oraz ujawnienie znanych mu informacji o innym 

poważnym przestępstwie (wyr. SO w Opolu z 11.6.2013 r., VII Ka 229/13, Legalis). W orzecznictwie 

podkreśla się, że: "Nie powinno przy tym budzić wątpliwości, że składając taki wniosek prokurator 

winien wskazać jako podstawę prawną konkretnie art. 60 § 4 k.k.. Inaczej bowiem kształtują się 

granice kar orzekanych z zastosowaniem nadzwyczajnego złagodzenia kary na podstawie art. 60 § 4 

k.k. (i art. 60 § 3 k.k.), a inaczej na mocy art. 60 § 1 i 2 k.k., o czym jasno przekonuje art. 60 § 5 k.k.. Za 

dokonaną interpretacją przemawia również istota instytucji z art. 60 § 4 k.k., która ma umożliwić 

organowi ścigania, przed którym sprawca ujawnia przestępstwo, porównanie wagi tegoż czynu 

z przestępstwem, którego popełnienie zarzucono mu wcześniej" (wyr. SA w Katowicach z 26.1.2017 

r., II AKa 437/16, Legalis; por. także: K. Siwek, O artykule 60 § 4 k.k., s. 93 i n.). 
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Sposoby nadzwyczajnego złagodzenia kary 

Nadzwyczajne złagodzenie kary może co do zasady polegać na wymiarze kary poniżej dolnej 

granicy ustawowego zagrożenia lub orzeczeniu kary łagodniejszego rodzaju. Ustalając wymiar kary 

poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, należy wziąć pod uwagę sposób wymiaru określonej 

kary (np. w przypadku kary pozbawienia wolności, karę tę wymierza się w miesiącach i latach). 

Ustawodawca przewidział określone granice nadzwyczajnego złagodzenia kary, uzależnione od 

ustawowego zagrożenia – im surowsza kara grozi za dany czyn, tym większe ograniczenia co do 

sposobu nadzwyczajnego jej złagodzenia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że również przy 

nadzwyczajnym wymiarze kary, sąd w dalszym ciągu jest związany dyrektywami wymiaru kary, 

o których mowa w art. 53 k.k.. Ustalając jaka kara (nadzwyczajnie złagodzona) najlepiej będzie 

spełniała w określonym przypadku swoje cele, sąd musi wziąć pod uwagę wskazane w tym przepisie 

przesłanki (por. wyr. SA w Gdańsku z 15.2.2017 r., II AKa 9/17, Legalis). 

Zasady nadzwyczajnego złagodzenia kary zawarte zostały w przepisie art. 60 § 6 i 7 k.k.. 

Ustawodawca uszeregował w nich sposób nadzwyczajnego łagodzenia kary począwszy od 

przestępstw o największym zagrożeniu ustawowym. Przypadki przestępstw, których dolną granicą 

jest przynajmniej kara pozbawienia wolności lub kara surowsza wskazane zostały w przepisie art. 60 § 

6 k.k.. Przepis art. 60 § 7 k.k. dotyczy natomiast tych czynów, które zagrożone są więcej niż jedną karą 

wymienioną w przepisie art. 32 § 1–3 k.k. (karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności). 

Zgodnie z art. 60 § 6 pkt 1 k.k., jeżeli czyn stanowi zbrodnię zagrożoną co najmniej karą 25 lat 

pozbawienia wolności, sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od 8 lat. Ustawodawca 

wskazał w tym przypadku wymiar kary nadzwyczajnie złagodzonej, grożącej sprawcy za najcięższe 

zbrodnie – których dolna granica wynosi 25 lat lub zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia 

wolności. Do czynów takich zalicza się zachowanie określone w art. 1 pkt 1 dekretu z 31.8.1944 r. 

o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad 

ludnością cywilną i jeńcami oraz zdrajców Narodu Polskiego (tekst jedn. Dz.U. z 1946 r. Nr 69, poz. 

377 ze zm. – "Kto, idąc na rękę władzy państwa niemieckiego lub z nim sprzymierzonego: 1) brał 

udział w dokonywaniu zabójstw osób spośród ludności cywilnej albo osób wojskowych lub jeńców 

wojennych"). Uregulowanie to znajdowało zastosowanie również do kwalifikowanych typów 

zabójstwa, stypizowanych w przepisie art. 148 § 2 i 3 k.k. – w brzmieniu sprzed nowelizacji 

powyższego przepisu, zmienionego na podstawie ustawy z 26.11.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

karny oraz ustawy o Policji (Dz.U. Nr 240, poz. 1602). Nadzwyczajne złagodzenie kary polegać będzie 

na wymierzeniu sprawcy czynu kary nie niższej niż 8 lat pozbawienia wolności i nie wyższej niż 15 lat 

pozbawienia wolności. 

W przypadku innych zbrodni, sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od jednej 

trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia (art. 60 § 6 pkt 2 k.k.). Regulacja ta dotyczy czynów, 

w przypadku których dolna granica zagrożenia karą pozbawienia wolności wynosi nie mniej niż 3 lata 

(np. art. 148 § 1–3, art. 280 § 2, art. 310 § 1 k.k.). Wówczas sąd nie może orzec kary niższej niż jedna 

trzecia dolnej granicy ustawowego zagrożenia (np. w przypadku typu podstawowego zabójstwa, kara 

nadzwyczajnie złagodzona nie może być niższa niż 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności i wyższa 

niż 7 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności). 
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Zgodnie z przepisem art. 60 § 6 pkt 3 k.k., jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną 

granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd wymierza 

grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. W tym przypadku, sąd wymierzając 

karę nadzwyczajnie złagodzoną może orzec karę łagodniejszego rodzaju (karę grzywny lub karę 

ograniczenia wolności) – na zasadach ogólnych, przewidzianych w przepisach art. 33–35 k.k. lub karę 

pozbawienia wolności – poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia (gdzie dolną granicą będzie 

1 miesiąc pozbawienia wolności). W przypadku czynu stanowiącego występek, przy czym dolną 

granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza 

grzywnę albo karę ograniczenia wolności (art. 60 § 6 pkt 4 k.k.). Wymiar kary nadzwyczajnie 

złagodzonej będzie kształtować się w oparciu o przepisy ogólne – dotyczące dolnej i górnej granicy 

wymiaru kary grzywny lub ograniczenia wolności. Ustawodawca przewidział również możliwość 

nadzwyczajnego złagodzenia kary, w przypadku przestępstw, które zostały zagrożone alternatywnie 

więcej niż jedną z kar wymienionych w przepisie art. 32 pkt 1–3 k.k.. Nie jest wykluczone również 

zastosowanie przepisu art. 60 § 7 k.k. do czynów zagrożonych alternatywnie powyższymi karami oraz 

karą aresztu wojskowego (wyr. SN z 25.5.2001 r., WKN 10/01, Legalis; wyr. SN z 24.5.2002 r., WK 

20/02, Legalis). 

Zgodnie z przepisem art. 60 § 7 k.k., w takim przypadku sąd, odstępuje od wymierzenia kary 

i orzeczeniu środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 2–3, 7 i 8 k.k. (zakaz zajmowania 

określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia działalności 

gospodarczej; zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją 

małoletnich lub opieką nad nimi; zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 

kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania 

określonego miejsca pobytu bez zgody sądu; zakaz wstępu na imprezę masową; zakaz wstępu do 

ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych; nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie 

z pokrzywdzonym; zakaz prowadzenia pojazdów; świadczenie pieniężne; podanie wyroku do 

publicznej wiadomości), środka kompensacyjnego lub przepadku. Z uwagi na to, że orzeczenie 

stosownego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku stanowi jedyną dolegliwość, 

zastosowaną wobec sprawcy czynu, ustawodawca wyłączył możliwość zastosowania przepisu art. 61 

§ 2 k.k., zgodnie z którym odstępując od wymierzenia kary, sąd może odstąpić od wymierzenia środka 

karnego, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa oraz przepadku, chociażby jego orzeczenie było 

obowiązkowe. Orzeczenie powyższych środków jest zatem w opisanym przypadku obligatoryjne. 

Uregulowania dotyczące nadzwyczajnego złagodzenia kary nie mają zastosowania do czynów, 

które są zagrożone karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności, do których zastosowanie ma przepis art. 

37a k.k.. Oznacza to, że sąd nie może dodatkowo złagodzić kary, jeżeli postanawia orzec zamiast kary 

pozbawienia wolności, karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, przy jednoczesnym orzeczeniu 

środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku – przy spełnieniu warunków, o których 

mowa w przepisie art. 37a k.k.. 

II. Nadzwyczajne obostrzenie kary 

W polskim prawie karnym istnieje możliwość zmodyfikowania ustawowo narzuconego 

wymiaru kar grzywny, ograniczenia wolności lub terminowego pozbawienia wolności, czyli tzw. 

nadzwyczajne obostrzenie kary. Aby sąd mógł orzec karę ponad maksymalną jej wartość określoną 

w przepisie, muszą zostać spełnione konkretne przesłanki. 
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Artykuł 38 k.k. reguluje zasady dotyczące wymierzania kar w przypadkach, gdy ustawa daje 

możliwość nadzwyczajnego obostrzenia górnej granicy zagrożenia ustanowionego w przepisie. 

Dotyczy to sytuacji, gdy sankcja grożąca za dane przestępstwo przewiduje więcej niż jedną z kar 

(grzywna, ograniczenie wolności lub terminowe pozbawienie wolności). Oznacza to, iż niezależnie od 

tego, czy przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności, czy grzywna wraz 

z ograniczeniem wolności, to obostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia odnosi się zawsze 

do każdej z grożących kar (art. 38 § 1 k.k.). Mówiąc prościej, jeżeli wymierzona została wyłącznie 

grzywna, to obostrzenie górnej granicy tyczy się wyłącznie tej kary. Natomiast gdy orzeczono karę 

grzywny wraz z pozbawieniem wolności to zaostrzenie musi dotyczyć obu tych sankcji. 

Nadzwyczajne obostrzenie kary regulują m.in. przepisy o recydywie (art. 64 k.k.), przepisy 

dotyczące czynów zabronionych, z których sprawca ustalił sobie stałe źródło dochodu, czynów 

popełnionych w związku z działalnością w zorganizowanej grupie albo mających charakter 

terrorystyczny (art. 65 k.k.), a także przepisy dotyczące ciągu przestępstw (art. 91 kk). 

Nadzwyczajne obostrzenie kary grzywny  

Artykuł 38 § 2 k.k. reguluje maksymalny wymiar kar po ich nadzwyczajnym obostrzeniu dla 

każdego z ich rodzajów. I tak zwykły wymiar grzywny może wynosić maksymalnie 540 stawek 

dziennych (zob. art. 33 § 1 k.k.). W przypadku nadzwyczajnego obostrzenia tej kary jej wysokość nie 

może przekroczyć 810 stawek dziennych. Należy jednak zaznaczyć, że nie ma możliwości 

nadzwyczajnego obostrzenia grzywien, które już na podstawie przepisu szczególnego mogą być 

orzekane w podwyższonym wymiarze.  

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, 

rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 

złotych, ani też przekraczać 2.000 złotych. W art. 38 § 2 k.k. nie przewidziano maksymalnej górnej 

granicy łącznej kwoty wymierzonej grzywny. Nie oznacza to jednak, że ich  maksymalna wysokość 

wyłączona jest spod zasad nadzwyczajnego obostrzania. Z uwagi jednak na brak konkretnej regulacji 

ustawowej przyjmuje się, że górne granice grzywien kwotowych nadzwyczajnie obostrzonych mogą 

być zróżnicowane. Będą one zależały od maksymalnej wysokości grzywny przewidzianej w przepisie 

oraz zastosowanego nadzwyczajnego obostrzenia. Najczęściej obostrzenie polega tu na możliwości 

wymierzenia kary do wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (np. 

art. 64 § 1 k.k.). 

Nadzwyczajne obostrzenie kary ograniczenia i pozbawienia wolności 

Ustawowe granice kary ograniczenia wolności w jej podstawowym wymiarze wynoszą 

minimum miesiąc, a maksimum 2 lata (art. 34 § 1 k.k.). Nie jest dopuszczalne wykroczenie poza 

ustanowione ramy czasowe – wymierzenie kary ograniczenia wolności poniżej miesiąca lub powyżej 

2 lat jest niemożliwe. Dotyczy to także sytuacji, w których ustawa przewiduje nadzwyczajne 

obostrzenie kary. Wyższy wymiar kary ograniczenia wolności jest dopuszczalny wyłącznie wtedy, gdy 

przepis szczególny przewiduje możliwość jej wymierzenia na czas krótszy niż 2 lata (np. rok). Co do 

zasady w polskim kodeksie karnym raczej nie ustanawia się takich zakresów czasowych pozbawienia 

wolności. Przewiduje się zagrożenie tą karą w jej pełnej rozpiętości, tj. od miesiąca do 2 lat. 
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W przypadku nadzwyczajnie obostrzonej kary pozbawienia wolności dopuszczalne jest 

orzekanie jej w wymiarze nieprzekraczającym 20 lat. Może być ona wymierzona zarówno w latach, 

jak i miesiącach (art. 38 § 2 k.k.). Oznacza to, że możliwe jest skazanie za przestępstwo np. na karę 

17 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 

Zbieg nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary 

W art. 57 k.k. uregulowano przypadek zbiegu podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia lub 

obostrzenia kary. Jeżeli występuje kilka niezależnych od siebie podstaw do nadzwyczajnego 

złagodzenia albo obostrzenia kary (np. w sytuacji przekroczenia granic obrony koniecznej 

i jednocześnie zmniejszonej poczytalności), sąd może tylko jeden raz karę nadzwyczajnie złagodzić 

albo zaostrzyć na podstawie łącznie zbiegających się podstaw (art. 57 § 1 k.k.). Oznacza to, że ta sama 

okoliczność może być wyłącznie raz uwzględniona w wymiarze kary. Sąd w tym przypadku kieruje się 

wskazaniami określonymi w art. 53 k.k., tzn. wymienionymi tam celami kary oraz zasadą winy, mającą 

wpływ na wymiar kary. 

Autor: Rafał Kuźma  

Radca prawny/doradca obywatelski/mediator 
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3. Odpowiedzialność sprzedawcy za przesyłkę (uszkodzenie przesyłki, 

utrata, sprzedaż na odległość 

W przypadku odpowiedzialności za przesyłkę, najważniejszą kwestią jest ustalenie, czy 

odbiorca jest konsumentem czy podmiotem profesjonalnym. Należy zauważyć, iż to ta pierwsza 

grupa jest bardziej chronioną przez polskie prawo i ma więcej możliwości. Jeżeli kupujący jest 

przedsiębiorcą i nabywa towary na potrzeby swojej działalności gospodarczej, może domagać się 

odszkodowania jedynie od przewoźnika, a więc np. od Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  

Jeżeli rzecz sprzedana ma być wysłana konsumentowi, to przedsiębiorca odpowiada za 

niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący go 

otrzyma. 

Wydanie i odbiór rzeczy 

W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (rzeczy ruchomych) sprzedawca ma wobec 

konsumenta zobowiązania dotyczące terminu ich wydania oraz przekazania wraz z nimi niezbędnych 

dokumentów i elementów wyposażenia. Sprzedana rzecz powinna zostać wydana niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy – chyba że uzgodniono inaczej. W razie 

przekroczenia powyższego terminu konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego 

czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy. Wraz z rzeczą 

sprzedawca musi wydać: 

 wszystkie elementy jej wyposażenia; 

 instrukcje obsługi i konserwacji sporządzone w języku polskim; 

 inne dokumenty wymagane przez przepisy. 

Jeżeli dany dokument dotyczy kilku przedmiotów, z których konsument otrzymuje tylko jeden 

lub kilka, to przedsiębiorca powinien wręczyć mu uwierzytelniony przez siebie wyciąg z tego 

dokumentu, np. w formie podpisanej kopii. 

Zgodnie z art. 548 § 1 k.c.: Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego 

korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

rzeczy. Z podanego przepisu wynika jasno, że jeżeli strony nie poczyniły innych ustaleń na przykład 

w umowie sprzedaży, kupujący jest w pełni odpowiedzialny za przesyłkę. W przypadku jej zniszczenia 

lub uszkodzenia może dochodzić odszkodowania od dostawcy na podstawie art. 415 k.c., który mówi, 

że kto wyrządził innej osobie szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.    

Szczególnie ważny jest także w tym kontekście art. 544 k.c., wskazujący moment wydania 

przesyłki i jednocześnie określający, kiedy sprzedawca przestaje odpowiadać za ewentualne 

uszkodzenie towaru lub paczki. 

Należy zdefiniować dwa pojęcia: odbioru rzeczy i wydania. Odbiór rzeczy – w strukturze 

stosunku sprzedaży – uznawany jest za czynność faktyczną polegającą na objęciu jej w bezpośrednie 

trwałe władanie kupującego (co siłą rzeczy oznacza też wydanie przedmiotu sprzedaży), ale także na 

pozostawieniu jej we władaniu sprzedawcy lub osoby trzeciej po jej obejrzeniu i zbadaniu przez 
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kupującego; w tym ostatnim przypadku umożliwienie kupującemu dokonania takich czynności 

traktuje się także jako warunek uznania, że doszło do jej wydania. 

Z kolei wydanie rzeczy sprzedanej jest obok przeniesienia własności podstawowym 

obowiązkiem sprzedawcy. Zgodnie z art. 348 k.c. wydanie jest jednym ze sposobów przeniesienia 

posiadania – nabywca uzyskuje fizyczne władztwo nad rzeczą. Ponadto wydanie, obejmuje przypadki 

powierzenia rzeczy przewoźnikowi uregulowane w art. 544 k.c..  

Zgodnie z art. 544. § 1 k.c.: Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do 

miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że 

wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia 

sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. 

Co ważne, takiego rozwiązania nie stosuje się, gdy kupujący ma zapłacić za przedmiot dopiero 

po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania go. 

Inaczej wygląda kwestia odpowiedzialności za przesyłkę, kiedy kupujący jest konsumentem 

i nabywa towar na potrzeby prywatne. Podstawową regulacją, stosowaną w takich sytuacjach, jest 

art. 548  § 3 k.c., który mówi, że: Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę 

kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej 

powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór 

przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne. 

Zgodnie z tym przepisem, a także art. 559 k.c. mówiącym o tym, że sprzedawca jest 

odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa 

na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, sprzedający 

towar powinien zwrócić pieniądze kupującemu, obniżyć cenę, naprawić produkt lub wymienić go na 

nowy w zależności od rodzaju uszkodzeń i preferencji kupującego.   

Jednak nie w każdym przypadku to na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za przesyłkę 

w całości. Podstawą takiego stwierdzenia są przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 

przewozowe, a zwłaszcza art. 65, zgodnie z którym: Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, 

ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za 

opóźnienie w przewozie przesyłki. 

Konsument może więc wybrać, czy będzie swoich praw dochodzić od sprzedawcy, czy 

przewoźnika. Podstawą żądania odszkodowania za uszkodzoną przesyłkę jest protokół szkody, czyli 

sporządzony po otwarciu opis zniszczeń. Jego sporządzenie lub spisanie uszkodzeń niewidocznych na 

pierwszy rzut oka i zgłoszonych do przewoźnika do 7 dni od otrzymania przesyłki umożliwia skuteczne 

złożenie reklamacji na zasadach ujętych w regulaminie wewnętrznym firmy przewozowej. Należy się 

jednak liczyć z tym, że procedura reklamacyjna jest bardziej skomplikowana i wymaga, tak jak 

wspominaliśmy, posiadania protokołu szkody, co nie zawsze jest możliwe. Dla konsumenta w wielu 

przypadkach zdecydowanie łatwiejsze jest dochodzenie swoich praw od sprzedawcy. 

Jak widać, odpowiedzialność za przesyłkę zależy z jednej strony od rodzaju odbiorcy towaru, 

z drugiej natomiast - od preferencji i możliwości konsumenta, który zakupił towar. 
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Skutki przejścia korzyści i ciężarów 

Zwykle przejście korzyści związanych z rzeczą w ujęciu art. 548 k.c. wiąże się z nabyciem 

uprawnienia do pobierania pożytków, jakie rzecz przynosi (art. 53 i 54 k.c.). Skutek ten obejmuje 

jednak, w świetle użytego przez ustawodawcę określenia, także nabycie uprawnienia do używania 

rzeczy. Natomiast przejście ciężarów związanych z rzeczą dotyczy wszelkich świadczeń obciążających 

właściciela oznaczonej rzeczy na podstawie całego uregulowania prawnego, także przepisów prawa 

publicznego (np. podatki obok kosztów eksploatacji i utrzymania rzeczy oraz innych nakładów na 

rzecz). 

Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy ze sprzedawcy na 

kupującego oznacza, że kupujący ponosi ryzyko wystąpienia zdarzeń, za które ani kupujący, ani żaden 

inny podmiot nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej; skutki przypadku w takim zakresie 

ponosi bowiem właściciel. Tytułem przykładu można wskazać, że w uzasadnieniu uchwały z dnia 

20.6.1983 r. (III CZP 25/83, OSN 1984, Nr 2–3, poz. 21) SN, kierując się taką zasadą, przyjął m.in., iż 

z chwilą wydania samochodu na kupującego przeszło niebezpieczeństwo uszkodzenia rzeczy (art. 548 

§ 1 k.c.) i osoba odpowiedzialna z tytułu gwarancji nie może z tego powodu ponosić negatywnych 

konsekwencji. Kupujący, oddając do wymiany nadwozie w stanie gorszym, niż by to wynikało 

z należytego wykonania zobowiązania, obowiązany jest na podstawie art. 471 k.c. zapłacić różnicę 

wartości wadliwego nadwozia, jaką ono przedstawiało przed wypadkiem, a wartością, jaką 

przedstawia po wypadku. 

Szczegółowe skutki utraty lub uszkodzenia rzeczy przed jej wydaniem kupującemu zależą od 

okoliczności, w jakich to nastąpiło, i mogą być różne w konkretnych przypadkach (np. czy jest to rzecz 

oznaczona co do tożsamości, czy co do gatunku, czy sprzedawca dołożył, czy nie w tym zakresie 

należytej staranności) – zasadniczo jednak obciążają sprzedawcę. 

Sprzedaż poza lokalem i na odległość 

Przy sprzedaży poza lokalem i na odległość przedsiębiorca ma liczne obowiązki informacyjne 

– zarówno przed zawarciem umowy, jak i na późniejszym etapie. Szczegółowe obowiązki 

sprzedawców i uprawnienia konsumentów nie dotyczą kontraktów zawieranych poza lokalem 

przedsiębiorstwa, których wartość nie przekracza 50 zł. Konsument jest szczególnie chroniony, gdy 

zawiera umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, czego wyraz stanowi prawo do jasnej i zrozumiałej 

informacji o jej warunkach. 

Obowiązki informacyjne 

Przedsiębiorca zawierający umowę z konsumentem poza swoim lokalem lub na odległość 

zobowiązany jest – najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową – 

poinformować go w sposób jasny i zrozumiały w szczególności o: 

1. głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem jego przedmiotu i sposobu 

porozumiewania się z konsumentem (np. telefonicznie, mailowo); 

2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie i numerze, pod którym 

została ona zarejestrowana (KRS lub NIP); 
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3. adresie przedsiębiorstwa (istotnym w razie sporu sądowego), adresie poczty 

elektronicznej i numerach telefonu lub faksu (jeżeli są dostępne), dzięki którym 

konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą; 

4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli różni się on od 

adresu prowadzonej działalności; 

5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter 

przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – 

o sposobie, w jaki będą one obliczane, jak również o istnieniu opłat dodatkowych (np. 

kosztów dostawy) oraz ich wysokości lub obowiązku ich uiszczenia (jeżeli nie jest 

znana wysokość); 

6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość (np. telefonu) w celu 

zawarcia umowy, jeśli są one wyższe od zwykle stosowanych w przypadku tego 

środka porozumiewania się – np. w razie zawarcia umowy przez telefon z inicjatywy 

konsumenta; 

7. sposobie i terminie zapłaty; 

8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia i stosowanej przez przedsiębiorcę 

procedurze rozpatrywania reklamacji; 

9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze 

formularza odstąpienia od umowy; 

10. kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi 

konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – o kosztach zwrotu 

rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter produkt nie może zostać w zwykłym trybie 

odesłany pocztą; 

11. obowiązku zapłaty przez konsumenta uzasadnionych kosztów poniesionych przez 

przedsiębiorcę, jeżeli kupujący odstąpi od umowy po zgłoszeniu rozpoczęcia 

świadczenia usługi, a przed upływem terminu na odstąpienie od umowy; 

12. przypadkach, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy; 

13. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad; 

14. istnieniu a także treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; 

15. kodeksie dobrych praktyk, jeżeli zobowiązał się go przestrzegać, i sposobie 

zapoznania się z nim; 

16. czasie trwania umowy lub sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia – jeżeli umowa 

jest zawarta na czas nieokreślony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; 

17. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy – np. 

umowy polisolokat, w których określono minimalny czas, przez jaki należy płacić 

składki i nie można odstąpić od umowy; 

18. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub innych gwarancji finansowych, których 

konsument jest zobowiązany udzielić na żądanie przedsiębiorcy; 

19. funkcjonalności treści cyfrowych i technicznych środkach ich ochrony; 

20. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem 

komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien 

wiedzieć; 

21. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 

i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. 

W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. podczas pokazu 

w hotelu) przedsiębiorca musi udzielić wszystkich obowiązkowych informacji na papierze lub, jeżeli 

konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku – w sposób czytelny i za pomocą prostego 



 
 

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

n
a1

6
 

www.oic.lublin.pl 

języka. Należy wiedzieć, iż sprzedający powinien przekazać konsumentowi dokument umowy lub 

potwierdzenie jej zawarcia na papierze lub – za zgodą kupującego – na innym trwałym nośniku. Jeśli 

umowa jest zawierana na odległość, przedsiębiorca musi udzielić tych informacji w sposób 

odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się, np. w przypadku transakcji 

internetowych wszystkie dane mogą być udostępnione na stronie WWW. Istotne jest również to, 

iż potwierdzenie zawarcia umowy powinno zostać przekazane na trwałym nośniku w rozsądnym 

czasie, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi. 

Umowy zawierane przez telefon 

Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na 

odległość, ma obowiązek poinformować o celu rozmowy przed jej rozpoczęciem oraz podać swoje 

dane identyfikujące lub osoby, w imieniu której telefonuje. Ponadto sprzedawca zobowiązany jest 

potwierdzić treść proponowanej umowy na papierze lub innym trwałym nośniku. Umowę uważa się 

za zawartą, jeżeli konsument po otrzymaniu treści umowy wyrazi na nią zgodę na papierze lub innym 

trwałym nośniku i przekaże ją przedsiębiorcy. Co ważne, nie jest możliwe zawarcie umowy wyłącznie 

na podstawie zgody wyrażonej przez konsumenta w czasie rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą – 

inicjatorem transakcji. 

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty 

Gdy umowa jest zawierana na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. 

przez Internet) i nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca musi poinformować 

o wszelkich opłatach i kosztach. Kupujący musi mieć też możliwość wyraźnego potwierdzenia, że wie, 

iż składane zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. 

Jeżeli zamówienie odbywa się przez naciśnięcie przycisku lub użycie podobnej funkcji, 

sprzedawca musi zadbać o ich czytelne oznaczenie słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub 

równoważnym sformułowaniem. Należy pamiętać, że jeżeli powyższy warunek nie zostanie 

spełniony, umowę uważa się za niezawartą. 

 

Autor: Rafał Kuźma  
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