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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: 

Nieodpłatna pomoc prawna 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  
8:00-12:00 

Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin 

b)     wtorek  
7:00-11:00 

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta 

c)      środa  
8:00-12:00 

Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień 

d)     czwartek  
8:30-12:30 

Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole 

e)      piątek  
7:30-11:30 

Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź 

 

Nieodpłatne poradnictw o obywatelskie  

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  
7:30-11:30 

Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka 

b)      wtorek  
11:30-15:30 

Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk 

c)     środa  
9:00-13:00 

Gminna Biblioteka w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8 c, 22-360 
Rejowiec 

d)    czwartek  
12:00-16:00 

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 
Chełm  

e)     piątek  
12:00-16:00 

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 
Chełm 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 82 562 75 07  
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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 
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  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. 

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. Dopuszczenie do współposiadania wspólnej nieruchomości, lokalu, 

budynku lub domu 

Istota współwłasności: 

 Z istoty współwłasności wynika, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do 

współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się 

pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Jak 

z powyższego wynika jest to  wspólne uprawnienie, gdyż żadnemu współwłaścicielowi nie 

przysługuje z tytułu udziału we własności prawo do wyłącznego korzystania (posiadania) 

z jakiejś określonej części rzeczy. (art. 206 k.c.) 

Kiedy posiadanie i korzystanie z rzeczy przez współwłaścicieli nie narusza art. 206 k.c. 

 W przypadku, gdy  współwłaściciele korzystają ze wspólnej rzeczy zgodnie z ich wolą 

wyrażoną nawet w sposób dorozumiany,  ich współposiadanie i korzystanie z rzeczy nie 

narusza art. 206 KC. Oświadczenie woli wyrażające zgodę na sposób korzystania lub na 

podział do korzystania z rzeczy wspólnej może być składane przez poszczególnych 

współwłaścicieli w różnym czasie i nie wymaga żadnej formy szczególnej. 

Kiedy posiadanie i korzystanie z rzeczy przez współwłaścicieli narusza art. 206 k.c 

 W sytuacji, gdy  współwłaściciel nie wszedł w posiadanie rzeczy wspólnej lub je 

utracił, przysługuje mu roszczenie o dopuszczenie go do współposiadania. Wskazać należy, 

że przedmiotowe  roszczenie  można realizować tylko wtedy, gdy ze względu na charakter 

współposiadania sąd może skonkretyzować w wyroku, na czym mają polegać obowiązki 

pozwanego, których wykonanie zapewni powodowi współposiadanie, a więc gdy wyrok 

nadaje się do egzekucji. 

 Nie jest natomiast dopuszczalne, jako nienadające się do egzekucji, ogólnikowe 

przyznanie współwłaścicielowi współposiadania bez określenia, na czym to 

współposiadanie ma polegać. 

Legitymacja czynna i bierna w procesie windykacyjnym: 

 Legitymacja czynna w procesie windykacyjnym , przysługuje współwłaścicielom 

rzeczy, gdy współwłasność ma formę współwłasności w częściach ułamkowych. 

 Legitymacja bierna w procesie windykacyjnym przysługuje tylko tym osobom, które 

faktycznie sprawują władztwo nad nieruchomością, która ma podlegać wydaniu.   

Podstawa prawna roszczeń o dopuszczenie do współposiadania. 

 Podstawą roszczeń współwłaścicieli między sobą, jest art. 206 k.c.,  rozumianą jako 

ochrona uprawnień wzajemnych w rodzaju tej, którą przewiduje dla właścicieli art. 222 k.c.  
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Przedmiotowe roszczenie, jest kierowane przez pozbawionego współwładania 

współwłaściciela przeciwko władającym współwłaścicielom. W konsekwencji 

współwłaściciel, który pozbawia innego współwłaściciela posiadania na zasadach określonych 

w art. 206 k.c., narusza jego uprawnienie wynikające ze współwłasności, a sam, w zakresie, 

w jakim posiada rzecz i korzysta z niej w sposób wykluczający posiadanie i korzystanie innych 

współwłaścicieli, działa bezprawnie (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10.5.2006 r., 

sygn. akt III CZP 9/06). 

  W judykaturze Sądu Najwyższego uznaje się, że w razie naruszenia art. 206 k.c., do 

ochrony współwłaścicieli w stosunkach wewnętrznych mają zastosowanie środki służące 

ochronie własności w stosunkach zewnętrznych. Słusznie, bowiem przyjmuje się, że 

współwłasność jest postacią własności i dlatego środki służące ochronie własności mogą 

być stosowane przez współwłaścicieli do ich ochrony wobec bezprawnych zachowań innych 

współwłaścicieli. 

 Podzielając to stanowisko w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 19 marca 2013 r. 

sygn. akt III CZP 88/12, OSNC 2013, nr 9, poz. 103, Sąd Najwyższy przyjął, że współwłaściciel 

może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej 

z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za 

korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c.. Jednocześnie 

w uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że do naruszenia uprawnień z art. 206 k.c. 

nie dochodzi tylko wówczas, gdy współwłaściciele zawarli porozumienie określające inny od 

ustawowego sposób korzystania z rzeczy wspólnej albo, gdy zostało wydane w tym 

przedmiocie orzeczenie sądu, ale także wówczas, gdy jeden ze współwłaścicieli zrezygnuje 

z wykonywania uprawnienia do współposiadania rzeczy na rzecz innego lub innych 

współwłaścicieli. 

  Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że każdemu współwłaścicielowi przysługuje 

uprawnienie do współposiadania rzeczy wspólnej jako całości, nie zaś tylko takiej części, która 

odpowiada wielkości jego udziału (np. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 

25.10.1973 r., sygn. akt III CRN 247/73,  uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 

07.02.2003 r., sygn. akt III CKN 1386/00). Najszerzej  Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej 

sprawie  w uzasadnieniu wyroku z dnia 25.10.1973 r., sygn. akt III CRN 247/73, stwierdzając, 

że „(…) jednym z uprawnień wynikających ze współwłasności jest prawo do bezpośredniego 

korzystania z rzeczy wspólnej, a jego charakterystyczną cechą jest to, że współwłaścicielowi 

nie przysługuje prawo do określonej części rzeczy wspólnej, np. do jednego z lokali we 

wspólnym domu, lecz prawo do posiadania całej rzeczy. Ponieważ zaś każdemu 

współwłaścicielowi przysługuje takie samo uprawnienie, wobec tego każde z tych uprawnień 

doznaje ograniczenia w sposobie jego wykonywania przez takie same uprawnienia 

pozostałych współwłaścicieli. Prowadzi to do tego, że współwłaściciele mogą współposiadać 

rzecz wspólną i korzystać z niej w takim tylko zakresie, jaki daje się pogodzić ze 

współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”. 
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Właściwość sądu: 

Pozew o dopuszczenie do współposiadania należy wnieść do sądu rejonowego właściwego 

według miejsca położenia nieruchomości. 

Zniesienie współwłasności: 

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy lub postępowania sądowego. 

Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują umownego zniesienia współwłasności. Oznacza to, 

że sposób zniesienia pozostawiony jest samym stronom, które mogą - z zastrzeżeniem 

ograniczeń ustawowych - uregulować zniesienie współwłasności w sposób dowolny. 

 

Autor: Zofia Ignatiuk-Kuźma 

adwokat, doradca obywatelski, mediator 
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3. Umowa dożywocia a służebność mieszkania 

Czym jest umowa dożywocia i na czym polega 

 

  Z treści art. 908 k.c. , jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości 

nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, powinien on, w braku 

odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, 

mieszkania światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie 

oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. 

 Przedmiotem umowy dożywocia może być zarówno nieruchomość gruntowa,  

budynkowa i lokalowa. Zbywcą, a więc przyszłym dożywotnikiem, może zostać tylko osoba 

fizyczna. Zdolność prawną do wystąpienia w umowie jako nabywca mają zarówno osoby 

fizyczne, jak i prawne. 

 

Co powinna zawierać  umowa o dożywocie? 

 

 Umowa dożywocia, to umowa cywilnoprawna dwustronna, która zawiera również 

elementy ograniczonego prawa rzeczowego – służebności. Dożywocie jest prawem 

niezbywalnym i niedziedzicznym, gdyż ma charakter osobisty. Zawierając ją właściciel 

nieruchomości przenosi prawo własność na nabywcę, nabywca zaś zobowiązuje się zapewnić 

zbywcy – a także, jeżeli umowa to przewiduje, osobie mu bliskiej – dożywotnie utrzymanie. 

  

Forma umowy dożywocia 

 

Umowa dożywocia dla zachowania ważności powinna zostać zawarta w formie aktu 

notarialnego, gdyż dochodzi do przekazania nieruchomości. 

 

Kto może być dożywotnikiem i co jest przedmiotem umowy dożywocia? 

 

 Dożywotnikiem, może być tylko osoba fizyczna. Natomiast przedmiotem umowy może 

być nie tylko sama nieruchomość, a także udział we współwłasności nieruchomości, zgodnie 

z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 1998 r. (sygn. akt III CKN 219/98), jednak 

również jest to zamknięty katalog. 

 

Co w sytuacji, gdy nabywca postanawia nieruchomość sprzedać osobie trzeciej? 

 

W takiej sytuacji zobowiązanie przechodzi na nowego właściciela – a jeżeli dożywotnik uzna, 

że nie chce mieć z nim do czynienia, na podstawie art. 914 k.c., na wniosek dożywotnikowi 

przysługuje dożywotnia renta, w wysokości odpowiadającej wartości tego prawa. 
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Kiedy można zamienić  wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na 

dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień ? 

  

 Zgodnie z treścią art.  913 § 1 k.c.  „Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się 

między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby 

pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni 

wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę 

odpowiadającą wartości tych uprawnień […]” 

Z przedmiotowym żądaniem zmiany prawa dożywocia na rentę może wystąpić zarówno 

dożywotnik jak i zobowiązany, nie może jej jednak dochodzić bliski dożywotnika objęty 

umową, gdyż nie jest w tym wypadku stroną. 

 

Istnieje możliwość  wystąpienia do sądu z żądaniem rozwiązania umowy dożywocia  Jeżeli sąd 

wyda orzeczenie pozytywnie rozpatrujące powyższe żądanie,  prawo własności 

nieruchomości ponownie przechodzi na dożywotnika, a prawo dożywocia wygasa. 

 

Służebność mieszkania czym jest i jakie daje prawa: 

 

Służebność mieszkania to jeden z rodzajów służebności osobistej, czyli przysługującej 

konkretnej, opisanej z imienia i nazwiska osobie. Na podstawie umowy zawartej 

z właścicielem nieruchomości otrzymuje ona prawa do korzystania z domu lub mieszkania 

w zakresie uzgodnionym przez obie strony. 

 

Jakie prawa posiada osoba majaca służebność osobistą mieszkania? 

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego służebnik ma prawo zamieszkiwać określone 

w umowie pomieszczenia (np. konkretny pokój w mieszkaniu lub część domu ). Może 

również korzystać ze sprzętów i pomieszczeń wspólnych. 

Osoba, która ma służebność mieszkania może przyjąć do niego również małżonka i małoletnie 

dzieci (które zachowują prawo do przebywania w mieszkaniu również po osiągnięciu 

pełnoletności). Prawo dopuszcza również przyjęcie innych, niespokrewnionych osób, ale tylko 

wtedy, gdy służebnik zapewnia im utrzymanie lub gdy są niezbędne do prowadzenia 

gospodarstwa domowego. 

 

Czy służebnik powinien „ dokładać się „do do opłat za media? 

Służebnik jest zobowiązany do dokładania się do opłat za mieszkanie, dom oraz rachunków za 

media, z których korzysta, jeżeli w akcie nie zaznaczono inaczej. W trakcie podpisywania 

służebności osobistej można wskazać, kto wyłącznie będzie odpowiedzialny za opłacanie 

rachunków. Jeśli jednak taka adnotacja się nie znalazła i akt nie precyzuje tej kwestii, 

służebnik ma obowiązek ponoszenia tych kosztów wspólnie z nowym właścicielem. 
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Kiedy   wygasa służebność mieszkania? 

Służebność osobista to stan prawny, który ma chronić interesy osoby przenoszącej prawo 

własności. Dlatego prawo stanowi, że nie ma możliwości jej zniesienia. Wygasa ona dopiero 

w momencie śmierci. Ważne, że prawo to nie jest dziedziczone, ani nie może zostać 

przeniesione na osoby trzecie. 

Czy można zamienić służebność mieszkania na rentę? 

Można, ale tylko w niektórych przypadkach - jeśli służebnik np. często zakłóca spokój lub 

niszczy mieszkanie czy uszkadza znajdujące się w nim sprzęty, dożywotnia służebność może 

decyzją sądu zostać zmieniona na rentę, którą właściciel będzie wypłacał osobie tracącej 

status służebnika. Jej wysokość też ustalona zostanie przez sąd. 

Co w przypadku, kiedy nowy właściciel zamierza sprzedać mieszkanie, do którego zostało 

ustalone  prawo użytkowania na zasadzie służebności  mieszkania? 

Nieruchomość może zostać sprzedana lub wynajęta. Nie jest do tego wymagana  zgoda 

służebnika. Jednakże, każdy, kto kupi dany lokal, będzie zobowiązany do respektowania 

dożywotniej służebności mieszkania przysługującej osobie trzeciej. Nie ma możliwości 

pozbawienia jej prawa do korzystania z pomieszczeń wskazanych w akcie notarialnym. 

Służebność mieszkania a umowa dożywocia 

Istota służebności mieszkania polega na możliwości zapewnienia uprawnionemu 

dożywotniego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w określonym lokalu mieszkalnym, czyli 

jest to, najprościej ujmując, prawo do "zamieszkiwania". Służebność mieszkania stanowi 

element prawa dożywocia. Jednak nie ma tu natomiast obowiązku zapewnienia 

utrzymania, dostarczania wyżywienia oraz zapewnienia pomocy w chorobie. 

 

 

Autor: Zofia Ignatiuk-Kuźma 

adwokat, doradca obywatelski, mediator 
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4. Dozór elektroniczny. Zezwolenie na wykonywanie kary w systemie 

dozoru elektronicznego 

System dozoru elektronicznego jest to ogół metod postępowania i środków technicznych 

służących do wykonywania dozoru elektronicznego. Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania 

skazanego przy użyciu środków technicznych. 

Czym jest dozór elektroniczny 

To nowoczesny system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Do 

kontroli wykonywania tej kary i rejestracji całego przebiegu jej odbywania służy nadajnik, 

zainstalowany na nodze lub przegubie dłoni. Dodatkowo w miejscu odbywania kary jest umieszczane 

urządzenie monitorujące. Urządzenia te mają za zadanie kontrolowanie w szczególności czy dana 

osoba przebywa w miejscu, które sąd wyznaczył jej do odbywania kary, w godzinach wyznaczonych 

przez sąd. W przypadku nieobecności, spóźnienia czy innego naruszenia wyznaczonego przez sąd 

harmonogramu dnia, urządzenie monitorujące natychmiast wysyła informację do Centrali 

Monitorowania, która dokładnie rejestruje cały przebieg kary, a także zapisuje wszystkie zdarzenia, 

a szczególnie naruszenia warunków odbywania kary ustalone przez sąd penitencjarny. 

Dozór elektroniczny ma trzy zasadnicze postacie. Po pierwsze, dozór stacjonarny, w ramach 

którego kontrolą objęte jest przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach 

w ustalonym miejscu. Po drugie, dozór mobilny, w ramach którego kontrolowane jest bieżące miejsce 

pobytu skazanego – niezależnie od tego, gdzie on aktualnie przebywa. Po trzecie wreszcie, dozór 

zbliżeniowy, w ramach którego kontroli podlega zachowywanie przez skazanego określonej 

minimalnej odległości od danej osoby. W przypadku kary pozbawienia wolności zastosowanie 

znajduje dozór stacjonarny. Dozór zbliżeniowy lub mobilny stosowany jest przy poszczególnych 

środkach karnych i zabezpieczających. 

Warto odnotować, iż orzekanie w sprawach dotyczących wykonania kar w systemie dozoru 

elektronicznego należy do sądu penitencjarnego, podobnie jak nadzór nad ich wykonywaniem. 

Sądem penitencjarnym jest zasadniczo sąd okręgowy właściwy dla miejsca pobytu skazanego. 

Czynności związane tymczasem z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania SDE, w tym 

dodatkowo nałożonych na skazanego obowiązków, wykonuje sądowy kurator zawodowy. 

Wyróżniamy cztery warunki dotyczące osoby ubiegającej się o dozór elektroniczny, które 

musza być spełnione łącznie: 

 wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego 

roku i 6 miesięcy, 

 przestępstwo nie zostało popełnione w warunkach multirecydywy, 

 udzielenie zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego będzie 

wystarczające do osiągnięcia celów kary, 

 skazany posiada określone miejsce stałego pobytu. 
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Wniosek o dozór elektroniczny 

Wniosek o dozór elektroniczny powinien zostać sporządzony na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. Pismo adresuje się do Sądu Okręgowego (Wydziału Penitencjarnego), w którego 

okręgu skazany przebywa. Jeśli chodzi o treść wniosku, to na wstępie należy wskazać precyzyjnie 

o jaką karę chodzi, oznaczyć sąd, który wydał wyrok oraz sygnaturę sprawy. W uzasadnieniu należy 

wyjaśnić, czy cele kary zostaną osiągnięte, pomimo odbywania kary poza zakładem karnym, 

w warunkach wolnościowych. Ponadto powinno się także sporządzić harmonogram dozoru 

(propozycję godzin w poszczególne dni tygodnia, podczas których skazany może przebywać poza 

miejscem zamieszkania – maksymalnie do 12 godzin dziennie) oraz przygotować informacje 

zawierającą wszystkie konieczne do rozpoznania wniosku dane osobowe. Do wniosku konieczne jest 

dołączenie oświadczenia i zgody osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących. Na końcu należy się 

podpisać. Wniosek o dozór elektroniczny najlepiej złożyć niezwłocznie po uprawomocnieniu się 

wyroku. 

Warunki odbywania kary  

Wykonywanie kary rozpoczyna się od momentu zainstalowania urządzeń i tym samym 

rozpoczęcia procesu monitorowania. Sprzęt monitorujący składa się z wodoodpornego nadajnika, 

który zazwyczaj jest mocowany powyżej kostki na nodze (lub na przegubie dłoni) oraz z jednostki 

monitorującej, zainstalowanej w miejscu odbywania kary. Zazwyczaj jest to miejsce zamieszkania 

skazanego lub w przypadku jego braku, inne miejsce wskazane przez sąd. Aby urządzenie 

monitorujące działało musi być przez cały czas podłączone do energii elektrycznej. Będzie ono 

przekazywać informacje dotyczące spełniania przez skazanego warunków odbywania kary do Centrali 

Monitorowania przy użyciu telefonii komórkowej. Urządzeń monitorujących oraz wszelkich jego 

elementów współpracujących (antena, repeater, itd.) nie wolno przesuwać, dotykać, odkręcać. Jeżeli 

natomiast skazany nie będzie wypełniał warunków dozoru elektronicznego sąd może uchylić dozór 

elektroniczny, co może spowodować, że resztę kary będzie zmuszony odbyć w warunkach 

bezwzględnej izolacji w zakładzie karnym. Upoważniony Podmiot Dozorujący instaluje sprzęt dopiero 

po tym, gdy skazany zostanie poprawnie zidentyfikowany. Dlatego też musi posiadać przy sobie 

wszystkie dokumenty, jakie otrzymał z sądu oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód 

osobisty, paszport). 

Osoba skazana na samym początku otrzymuje informację na temat ograniczeń czasowych i 

przestrzennych dotyczących odbywania kary. Oznacza to, że w godzinach ustalonych przez sąd nie 

będzie mogła opuszczać swojego mieszkania lub innego miejsca stałego pobytu. Co ważne, należy 

pamiętać, że pracownicy Centrali Monitorowania mogą dzwonić do skazanych w trakcie odbywania 

kary w celu kontroli, a ich obowiązkiem będzie odbieranie tych połączeń.  

W trakcie odbywania kary, pracownicy obsługi systemu dozoru elektronicznego mają prawo 

odwiedzać lub telefonować do skazanego w dowolnym czasie. Ich wizyty są związane m.in. 

z instalacją urządzeń, kontrolą, naprawą sprzętu (kontrola w godzinach 6:00-22:00). Ponadto mogą 

także odwiedzić skazanego, o każdej porze, w trakcie godzin odbywania kary, jeżeli nie przestrzega on 

warunków lub manipuluje przy urządzeniach monitorujących. Oprócz tego, okazjonalnie, żeby 

skontrolować lub naprawić sprzęt, Pracownicy Upoważnionego Podmiotu Dozorującego mogą 



 

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

4
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

również przebywać w pobliżu miejsca odbywania kary lub innych miejsc, w których skazany wykonuje 

obowiązki nałożone przez sąd, aby sprawdzić czy przestrzega warunki odbywania kary. 

W sytuacjach alarmowych, jeśli np. wystąpi jakiś ważny wypadek losowy lub konieczność 

udzielenia skazanemu pomocy medycznej poza miejscem odbywania kary, (gdy narusza to 

harmonogram), wówczas upoważniona przez niego osoba lub w miarę możliwości osobiście skazany, 

powinien przekazać informację do Centrali Monitorowania po tym zdarzeniu. Jeżeli natomiast 

wystąpi sytuacja, aby czasowo usunąć nadajnik (np. aby wykonać badanie lekarskie), to na wniosek 

lekarza, zostanie on usunięty, a o wszystkich tych zdarzeniach zostanie poinformowany sędzia 

i kurator zawodowy 

Wcześniejsze zakończenie odbywania kary 

Jeżeli skazany nie odbywa zastępczej kary pozbawienia wolności za przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, wówczas może ubiegać się o wcześniejsze zakończenie odbywania kary w 

niniejszym systemie. Dodatkowo konieczne jest aby w trakcie odbywania kary ściśle przestrzegane 

były postanowienia sądu, warunki odbywania kary oraz porządek prawny. Sąd penitencjarny (na 

wniosek skazanego, pełnomocnika, sądowego kuratora zawodowego lub prokuratora) może udzielić 

warunkowego przedterminowego zwolnienia po odbyciu co najmniej połowy kary. Jeżeli kara została 

orzeczona w warunkach art. 64 § 1 Kodeksu karnego, to o warunkowe przedterminowe zwolnienie 

będzie można ubiegać się po odbyciu co najmniej dwóch trzecich kary. 

Obowiązki w czasie odbywania kary: 

1) W terminie 7 dni od rozpoczęcia kary skazany musi skontaktować się z kuratorem 

zawodowym, pozostawać w miejscu odbywania kary w czasie, jaki został określony w 

postanowieniu sądu, nie może wychodzić z domu, chyba że sąd lub kurator zawodowy wyda 

odpowiednią zgodę; 

2) W czasie wyznaczonym przez sąd (wykonywanie kary) skazany jest zobowiązany do 

odbierania połączeń telefonicznych, aby Centrala Monitorowania mogła w każdym 

momencie skontaktować się z nim; 

3) Skazany musi powiadamiać Centralę Monitorowania natychmiast po zauważeniu problemów 

z urządzeniami monitorującymi; 

4) Skazany musi przestrzegać porządku prawnego. 

Skazanemu nie wolno w czasie odbywania kary: 

1) Opuszczać miejsca odbywania kary poza godzinami, które w harmonogramie na to pozwalają 

oraz spóźniać się do miejsca odbywania kary, gdyż jest to naruszenie warunków dozoru 

elektronicznego, jakie zostały określone w postanowieniu sądu. 

2) Samodzielnie lub przy udziale innych osób dokonywać jakichkolwiek manipulacji przy 

zainstalowanych u Ciebie urządzeniach monitorujących.  

3) Dopuścić do niszczenia, usuwania nadajnika lub stacjonarnego urządzenia monitorującego; za 

wszystkie te przekroczenia pełną odpowiedzialność karną i finansową ponosi skazany, 

a informacja o tym natychmiast przekazywana jest do wiadomości sądu i kuratora.  
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4) Odłączać zasilania elektrycznego, przenosić urządzenia monitorującego, kłaść jakichkolwiek 

rzeczy na urządzeniu monitorującym; w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia Centrala 

Monitorowania zostanie natychmiast powiadomiona; 

Jak działa nadajnik i urządzenia monitorujące 

Nadajnik wygląda jak zegarek, który jest umocowany powyżej kostki na nodze o ile nie ma 

medycznych przeciwwskazań, może być również umieszczany na przegubie dłoni. Nadajnik przez cały 

czas wysyła sygnały w celu zidentyfikowania, czy skazany przebywa w miejscu odbywania kary. 

Urządzenie monitorujące umieszczone jest w mieszkaniu lub innym miejscu odbywania kary 

i wymaga stałego zasilania elektrycznego. Odbiera komunikaty od nadajnika i komunikuje się 

z Centralą Monitorowania przez sieć telefonii komórkowej. Jeżeli nadajnik lub urządzenie 

monitorujące zostaną zniszczone lub skazany będzie próbował je uszkodzić czy zdemontować, 

Centrala Monitorowania zostanie o tym fakcie natychmiast poinformowana.  

Urządzenie monitorujące posiada wbudowany telefon, który służy wyłącznie do kontaktu 

z Centralą Monitorowania i do połączeń z numerem alarmowym 112. Centrala Monitorowania 

pracuje całodobowo i w każdej chwili możliwe jest połączenie się z dyżurnym sprawującym nadzór 

nad wykonywaniem kary.  

Dozór elektroniczny a praca 

Dozór elektroniczny nie koliduje z pracą. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w czasie 

dozoru elektronicznego wykonywać pracę zarobkową (także w systemie zmianowym). Wręcz przepisy 

Kodeksu Karnego Wykonawczego wprost wskazują, że skazany ma prawo oddalić się poza miejsce 

stałego zamieszkania w celu świadczenia pracy. Jedynym ograniczeniem jest obowiązek przebywania 

w domu przez 12 godzin dziennie, zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym przez sąd harmonogramem. 

 

 

Autor: Rafał Kuźma 

adwokat, doradca obywatelski, mediator 
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5. Zawieszenie prawa do emerytury/renty rolniczej (oraz świadczeń 

emerytalno-rentowych z ZUS) 

Zawieszenie prawa do emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez 

emeryta/rencistę 

Osiąganie przez emeryta lub rencistę, który ma ustalone prawo do emerytury rolniczej lub 

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej, przychodów z tytułu 

wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (dotyczy również 

przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności wykonywanej za granicą) może spowodować 

zawieszenie rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych lub ich zmniejszenie (dot. części 

uzupełniającej tych świadczeń). 

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w art. 34 ust. 1 

stanowi, iż prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach 

określonych w art. 103-106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie ustawa ta gwarantuje, iż zawieszeniu nie podlega część 

składkowa emerytury lub renty rolniczej bądź nadwyżka świadczenia emerytalno-rentowego ponad 

95% emerytury podstawowej (w przypadku świadczeń przyznanych przed dniem 01 stycznia 1991 r.) 

lub ponad 85% emerytury podstawowej (w przypadku rent rodzinnych). 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. prawo do emerytury lub renty ulega 

zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu (np. z tytułu 

zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności) 

przekraczającego tak zwane dopuszczalne kwoty obliczane od przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, głoszonego przez Prezesa GUS (przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 r. wyniosło 5 504 zł 52 gr). Przepisy dot. zawieszenia 

(zmniejszenia) emerytury/renty stosuje się również do emerytów/rencistów osiągających przychód 

z tytułu działalności wykonywanej za granicą. 

Jeśli osiągane przez emeryta lub rencistę przychody nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia (od dnia 1 września 2021 r. –  3.853 zł 20 gr), świadczenie jest nadal 

wypłacane w dotychczasowej wysokości. 

Natomiast przychody przekraczające kwotę 3.853 zł 20 gr, a nie przekraczające kwoty 

stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od dnia 01 września 2021 r. – 7 155 zł 

90 gr), powodują zmniejszenie części uzupełniającej (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej 

w przypadku świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 1991 r. lub 85% emerytury podstawowej w 

przypadku rent rodzinnych) o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę 

zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia (646,67 zł oraz 549,71 zł dla rent rodzinnych, do 

których uprawniona jest jedna osoba). 

W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia (od dnia 01 września 2021 r. – 7.155 zł 90 gr) ulega zawieszeniu część uzupełniająca 

rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego. 
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Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu 

świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek 

emerytalny, który wynosi 60 lat – dla kobiety i 65 lat – dla mężczyzny. Emeryci ci mogą zarobkować 

bez ograniczeń. Natomiast pozostali emeryci (pobierający tzw. emeryturę rolniczą „wcześniejszą”) 

muszą liczyć się z zawieszeniem (zmniejszeniem) części uzupełniającej pobieranej przez nich 

emerytury rolniczej, w przypadku osiągania przychodu przekraczającego określone wyżej progi 

zarobkowe. 

Natomiast na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych, oraz studentów, do czasu ukończenia 26 lat, nie mają wpływu przychody 

w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie 

usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

Na zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej nie mają wpływu dochody 

z działalności rolniczej, jednakże fakt nie zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej decyduje 

o zawieszeniu (ograniczeniu wysokości) części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej. 

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów 

Jeśli dana osoba dorabia do emerytury lub renty, to dodatkowe zarobki mogą spowodować, 

że zostanie zawieszone albo zmniejszone jej świadczenie. Dotyczy to tylko zarobków z działalności 

objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę.  

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić: 

1. emeryturę; 

2. emeryturę pomostową; 

3. nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; 

4. rentę z tytułu niezdolności do pracy; 

5. rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: 

6. wypadkiem przy pracy, 

7. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., 

8. chorobą zawodową; 

9. rentę inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze 

służbą wojskową; 

10. rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała 

w związku ze służbą wojskową; 

11. rentę rodzinną. 

Na to, czy świadczenie zostanie zawieszone lub zmniejszone, ma wpływ przede wszystkim przychód 

z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. 

Mowa tu o przychodach: 

 z pracy na podstawie stosunku pracy; 

 z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie; 

 z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie; 
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 z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), 

do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub 

z współpracy przy tej umowie; 

 z pracy wykonywana na podstawie: 

o umowy -zlecenia, 

o umowy agencyjnej, 

o innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 

stosuje się przepisy o zleceniu, 

o umowy o dzieło, 

jeżeli umowa zostanie zawarta z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje w stosunku 

pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) jest wykonywana 

praca na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje ona w stosunku pracy, 

 z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu; 

 z pracy nakładczej; 

 z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych; 

 z odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub 

tymczasowego aresztowania; 

 ze stypendium sportowego; 

 ze sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora; 

 z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej; 

 ze służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.); 

 z działalności wykonywanej za granicą; 

 z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych; 

 z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy; 

 ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego; 

 z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego. 

Świadczenie zostanie zawieszone lub zmniejszone także wtedy, gdy: 

 dana osoba osiąga przychód z dodatkowej pracy i jest wyłączona z obowiązku ubezpieczeń 

społecznych, ponieważ pobiera emeryturę lub rentę; 

 dana osoba wykonuje dodatkową pracę, od której nie trzeba opłacać składek na 

ubezpieczenia społeczne, bo opłaca już składki na te ubezpieczenia z innego tytułu. 

Świadczenie nie zostanie zawieszone ani zmniejszone – niezależnie od wysokości przychodu, jaki 

osiągasz – jeżeli: 

 dana osoba ma prawo do emerytury i ukończyła powszechny wiek emerytalny; 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy dana osoba ma prawo do emerytury i ukończyła 

powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) i jest uprawniona do innego 

świadczenia, na przykład do renty rodzinnej, którą pobiera jako świadczenie korzystniejsze – renta  

przysługuje  jej w pełnej wysokości, niezależnie od tego, jak wysokie są jej zarobki. 

 dana osoba ma prawo do emerytury częściowej; 

 dana osoba ma prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach 

odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie; 
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 dana osoba ma prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  

rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową. 

Jeżeli dana osoba kontynuuje (bez rozwiązania stosunku pracy) pracę w tym samym miejscu co przed 

przejściem na emeryturę, wówczas zostanie zawieszona jej emerytura – bez względu na wysokość jej 

zarobków – do czasu, aż rozwiąże stosunek pracy i złoży wniosek o podjęcie jej wypłaty. 

Kiedy zostanie zmniejszona emerytura lub renta 

W przypadku kiedy zarobki przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będą wyższe 

niż 130% tej kwoty, wówczas ZUS zmniejszy świadczenie. Dlatego też należy poinformować ZUS 

o podjęciu zatrudnienia i osiąganiu przychodu, który powoduje zmniejszenie emerytury lub renty. 

Wówczas zostanie wydana decyzja o zmniejszeniu świadczenia. W decyzji zostanie wskazane , że 

zmniejszenie emerytury lub renty następuje od miesiąca, w którym została wydana ta decyzja albo od 

następnego miesiąca i zostanie określona kwota, o jaką emerytura lub renta zostanie zmniejszona. 

Tak samo będzie w sytuacji, gdy świadczenie powinno być zmniejszone za pewien okres wstecz. 

Ostatecznie świadczenie zostanie rozliczone po zakończeniu roku kalendarzowego. 

W jaki sposób zostanie zmniejszona emerytura lub renta 

W pierwszej kolejności od przychodu zostanie odjęta tzw. niższa kwota graniczna przychodu, 

która wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Różnica to kwota, o którą zostanie 

obniżona emerytura lub renta. Jeżeli jednak wyliczona kwota jest wyższa niż kwota maksymalnego 

zmniejszenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o odpowiednią kwotę maksymalnego 

zmniejszenia. 

W przypadku, gdy jedna (lub kilka) z osób uprawnionych do renty rodzinnej osiąga przychód 

w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia – zostanie zmniejszona tylko ta część renty, 

która przysługuje tej osobie. Kwotę tego zmniejszenia stanowi różnica między kwotą uzyskanego 

przychodu a dopuszczalną kwotą przychodu (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Kwota 

zmniejszenia nie może być jednak wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, ustalona 

proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób, np.: 1/2 z kwoty maksymalnego zmniejszenia 

w przypadku dwóch uprawnionych osób, z których jedna osiąga przychód lub 1/4 z tej w przypadku 

czterech osób uprawnionych, z których jedna osiąga przychód. 

Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury pomostowej 

Przy zawieszaniu lub zmniejszaniu emerytury pomostowej stosuje się zasady, dotyczące 

emerytur i rent, które zostały przedstawione powyżej. Jest jednak bardzo szczególny wyjątek. Należy 

wiedzieć, iż prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość 

uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego do emerytury pomostowej pracy 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wskazane w ustawie o emeryturach 

pomostowych. 

 

 

 



 

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
a2

0
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

Zawieszenie lub zmniejszenie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu lub 

zmniejszeniu w zależności od wysokości przychodu jaki jest osiągany. Obowiązują tu takie same 

zasady, co przy emeryturach i rentach. 

Szczególna sytuacja ma miejsce, gdy zostanie podjęta praca w placówce wskazanej w art. 1 

Karty Nauczyciela. Co ważne, prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega 

zawieszeniu – bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu i niezależnie od charakteru pracy, 

a więc także w przypadku pracy innej niż nauczycielska, w razie podjęcia przez uprawnionego pracy 

w: 

 publicznym lub niepublicznym przedszkolu, 

 szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych, 

 publicznych lub niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o 

których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty. 
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