
wydanie  III/2021

e-PORADNIK
POWIAT KRASNOSTAWSKI

poradnik przygotowany w ramach zadania publicznego realizowanego 

w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego

www.krasnystaw-powiat.pl
www.oic.lublin.pl

www.pomocprawna.oic.lublin.pl



 

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

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

KRASNOSTAWSKI 

 

 

Publikacja bezpłatna. 

 

E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM KRASNOSTAWSKIM  - Nr 241/2020/OR 

z dnia 30.11.2020r.o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia w 2021 roku  

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej na terenie powiatu krasnostawskiego. 

 

Realizator Zadania i Wydawca  : 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie 

ul. Gospodarcza 26 

20-213 Lublin 

tel.: (81) 710-46-30  

fax: (81) 746-13-24 

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl 

http://www.oic.lublin.pl 

 

 

Autorzy artykułów: 

Katarzyna Lalak – Radca Prawny 

Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator Sądowy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin,  sierpień/wrzesień 2021 

 

mailto:sekretariat@oic.lublin.pl
http://www.oic.lublin.pl/


 

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

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

KRASNOSTAWSKI 

 

Spis treści 

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

prawna ..................................................................................................................................................... 3 

2. Mobbing w pracy – czym jest oraz jak się przed nim bronić ............................................................... 6 

3. Czy środki zgromadzone w OFE po rozwodzie podlegają podziałowi? ............................................... 9 

4. Odpowiedzialność zleceniobiorcy za wyrządzoną szkodę w majątku dającego zlecenie ................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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
a3

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

KRASNOSTAWSKI 

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:  

 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 
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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 

 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. 

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.  
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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. Mobbing w pracy – czym jest oraz jak się przed nim bronić 

Słowo „mobbing” pochodzi od angielskiego czasownika „to mob” oznaczającego napadanie na kogoś, 

zaczepiania czy atakowanie. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy, oznacza  wszelkie działania 

i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym 

i długotrwałym nękaniu i zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę 

przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, 

izolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.  

Ustawowymi przesłankami, które zawsze muszą być spełnione łącznie aby można było mówić                

o mobbingu w rozumieniu kodeksu pracy są: 

a) działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu; 

b) działania te polegają na nękaniu lub zastraszaniu pracownika; 

c) działania te są systematyczne i długotrwałe; 

d) celem działań jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go od współpracowników lub 

wyeliminowanie z zespołu współpracowników; 

e) efektem tych działań jest zaniżona ocena przydatności zawodowej, poczucie poniżenia, 

ośmieszenia pracownika. 

Długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika musi być oceniana w sposób indywidualny,                

z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku, nie jest zatem możliwe sztywne wskazanie 

minimalnego okresu niezbędnego do uznania danego zachowania za mobbing. Uporczywość 

mobbingu należy natomiast rozumieć jako rozciągnięte w czasie, stale powtarzane i nieuchronne             

z punktu widzenia ofiary zachowanie. Ocena tego czy nastąpiło nękanie czy zastraszanie mające 

charakter mobbingu musi być dokonywana według obiektywnych kryteriów, stąd też samo poczucie 

pracownika, że podejmowane wobec niego działania stanowią mobbing nie jest wystarczające                  

do stwierdzenia, że rzeczywiście on występuje. Działania i zachowania stanowiące mobbing mogą być 

bardzo różnorodne, jednak można o nim mówić dopiero wówczas, gdy podobne sytuacje powtarzają 

się wielokrotnie i przez dłuższy czas.  

Przykładowo, cechy mobbingu mogą mieć oddziaływania zaburzające:  

I. możliwość komunikowania się pracownika, np. stałe przerywanie wypowiedzi, nieustanne 

krytykowanie, groźby, pogróżki, upokarzające zachowania i gesty, reagowanie na uwagi krzykiem, 

wymyślaniem, pomstowaniem, ciągłe krytykowanie wykonanej pracy czy życia prywatnego itp.;  

II. stosunki społeczne pracownika, np. unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą, ciągłe 

ignorowanie, traktowanie „jak powietrze”, izolowanie/odseparowanie od współpracowników przez 

umieszczenie w osobnym pokoju, zabranianie rozmów z ofiarą itp.;  
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III. społeczny odbiór osoby pracownika, np. rozsiewanie plotek, ośmieszanie - w tym publiczne, zaloty 

słowne lub propozycje seksualne, obmawianie, wyśmiewanie niepełnosprawności, kalectwa czy 

ułomności, parodiowanie, wyśmiewanie życia prywatnego, nadawanie obraźliwych pseudonimów czy 

przezwisk itp.;  

IV. jakość sytuacji życiowej i zawodowej pracownika, np. niedawanie pracownikowi żadnych zadań do 

wykonania, odbieranie prac zadanych wcześniej do wykonania, zadawanie prac bezsensownych czy 

zbędnych lub wręcz przeciwnie zarzucanie wciąż nowymi zadaniami itp.;  

V. zdrowie pracownika, np. zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia, grożenie 

przemocą fizyczną lub jej stosowanie, działania o podłożu seksualnym itp. 

 

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi, tj. do podejmowania 

działań mu zapobiegających jak też eliminowanie przypadków, w których występuje. Niezależnie 

bowiem od tego kto jest sprawcą mobbingu - inny pracownik czy też sam pracodawca, 

odpowiedzialność za jego wystąpienie ponosi zawsze pracodawca. W razie zaistnienia mobbingu, 

pracownikowi przysługują roszczenia, które w każdym wypadku są skierowane przeciwko 

pracodawcy. Ostateczna ocena ich zasadności, jak również tego czy w danym przypadku wystąpiło 

zjawisko mobbingu, które rodzi odpowiedzialność pracodawcy czy też nie należy do sądu pracy. 

Uwolnienie się pracodawcy od ewentualnej odpowiedzialności za mobbing jest możliwe                           

w wypadku wykazania, że podjął on realne działania mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.  

Pracownik, który uważa, że stał się ofiarą mobbingu ze strony pracodawcy bądź innych pracowników 

może podjąć następujące działania. 

1) Po pierwsze, stosowanie mobbingu, na skutek którego pracownik doznał rozstroju zdrowia                

(np. psychicznego czy fizycznego) uprawnia pracownika do żądania od pracodawcy odpowiedniej 

sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Kwota zadośćuczynienia nie została określona, 

dlatego też przy jej określeniu należy brać pod uwagę całokształt okoliczności danej sprawy. 

Okolicznościami, które bierze pod uwagę sąd ustalając odpowiednią kwotę zadośćuczynienia są m. in. 

rozmiar doznanej krzywdy, rodzaj rozstroju zdrowia oraz stopień wywołanych cierpień psychicznych 

bądź/i fizycznych, ich intensywność, czas trwania mobbingu, nieodwracalność następstw itp. 

Zadośćuczynienia należy dochodzić przed sądem pracy kierując pozew o zapłatę przeciwko 

pracodawcy.  

2) Po drugie, stosowanie mobbingu może być przyczyną rozwiązania przez pracownika stosunku 

pracy w wyniku porozumienia stron, wypowiedzenia umowy przez pracownika bądź rozwiązania 

przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia przez 

pracodawcę podstawowych obowiązków pracowniczych. Rozwiązanie przez pracownika umowy                

o pracę bez wypowiedzenia z powodu stosowania mobbingu uprawnia pracownika do żądania 

odszkodowania, którego należy dochodzić przed sądem pracy.  

3) Po trzecie, stosowanie mobbingu, które stanowiło przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy 

o pracę (w trybie porozumienia stron, za wypowiedzeniem bądź beż bez wypowiedzenia), uprawnia 

pracownika do żądania od pracodawcy odszkodowania w kwocie nie niższej niż kwota minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę. Warunkiem dochodzenia przez pracownika odszkodowania jest jednak 

wskazanie w złożonym pracodawcy oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę mobbingu jako 

przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Maksymalna kwota odszkodowania nie została określona,  w 

związku z czym, ustalając jego kwotę należy mieć na uwadze wysokość doznanej szkody, tj. np. 

utraconego przez pracownika wynagrodzenia.  

W razie wątpliwości, szczegółowych informacji dotyczących mobbingu oraz sposobu dochodzenia 

roszczeń przez pracownika można zasięgnąć w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

działających na terenie Powiatu krasnostawskiego.  

 
Autor: Katarzyna Lalak – Radca Prawny 
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3. Czy środki zgromadzone w OFE po rozwodzie podlegają podziałowi? 

Zawierając związek małżeński rzadko kiedy zakładamy, że w przyszłości może czeka nas rozstanie. 

Nawet najbardziej udane małżeństwo może zakończyć się orzeczeniem rozwodu. W takiej sytuacji 

majątek wspólny, zgromadzony przez małżonków w trakcie trwania związku, zostanie podzielony 

pomiędzy byłych małżonków. A czy środki zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych 

przez jednego lub obojga małżonków po rozwodzie również zostaną podzielone? 

OFE – Otwarty Fundusz Emerytalny 

Otwarty fundusz emerytalny (OFE) – jest to osoba prawna stanowiąca odrębną masę 

majątkową, zarządzana i reprezentowana przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), 

działający na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Członkowie 

OFE posiadają jednostki rozrachunkowe zapisane na ich indywidualnych rachunkach. Celem 

inwestycji jest wypracowanie zysków, z których będzie można korzystać dopiero po osiągnięciu wieku 

emerytalnego, tak aby zapewnić sobie dodatkowe środki do życia. OFE inwestuje posiadane środki  

w instrumenty finansowe dopuszczone przez obowiązujące przepisy i w granicach dopuszczonych 

limitów. OFE powstały w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku jako tzw. II filar.  

Środki zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu lub nabyciu przez osobę wskazaną przez 

członka OFE w dyspozycji na wypadek śmierci. Członek OFE wyznacza tzw. osoby uposażone  

(często zwane beneficjentami), którym są przekazywane środki z OFE po śmierci członka, niezależnie 

od dziedziczenia spadku. W sytuacji, gdy nie ma uposażonych (beneficjentów), środki z OFE wchodzą 

w skład masy spadkowej i są dziedziczone przez spadkobierców zmarłego członka OFE. Dziedziczenie 

odbywa się wyłącznie na wniosek spadkobiercy lub osoby uposażonej. 

Pod warunkiem istnienia wspólności majątkowej, środki z OFE wchodzą w skład majątku 

wspólnego małżonków. 

 

Majątkowy ustrój małżeński 

Małżonkowie decydują o tym, w jaki sposób będą kształtowały się ich stosunki majątkowe po 

ślubie. Mogą to zrobić jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego albo po ślubie, zawierając  

w tym celu odpowiednią umowę majątkową. Zdecydowana większość osób wstępujących w związek 

małżeński nie podejmuje w tym zakresie żadnych kroków i pozostaje przy małżeńskiej wspólności 

ustawowej, czyli wspólności łącznej (określanej jako wspólność do niepodzielnej ręki). 

W trakcie trwania małżeństwa, gdy obowiązuje wspólność ustawowa, istnieją trzy masy 

majątkowe: majątek wspólny, należący do obojga małżonków oraz dwa odrębne majątki osobiste, 

należące osobno do żony i do męża.  
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Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Środki zgromadzone w OFE  

Charakter prawny składek gromadzonych w OFE  przez każdego z małżonków w trakcie trwania 

małżeństwa nie od początku był jednoznaczny. Ostatecznie uznano, że skoro środki trafiające na 

konto w OFE pochodzą z wynagrodzenia za pracę to powinny one stanowić majątek wspólny należący 

do obojga małżonków pod warunkiem istnienia miedzy nimi wspólności majątkowej małżeńskiej. 

 

 

 

 

 

 

W skład majątku wspólnego wchodzi wszystko to, co oboje małżonkowie nabyli łącznie  

w czasie trwania ich związku. 

 

 

 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

ORZECZNICTWO 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2016 r. (sygn. V CSK 323/15) 

Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego 

każdego z małżonków należą do majątku wspólnego. 
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Jeżeli małżonkowie zawarli przed ślubem umowę majątkową, wówczas w czasie trwania ich 

małżeństwa obowiązuje rozdzielność majątkowa, a więc istnieją tylko dwie masy majątkowe: 

odrębny majątek żony i odrębny majątek męża. W tej sytuacji małżonkowie po rozwodzie nie muszą 

przeprowadzać podziału majątku wspólnego, gdyż taki nie istnieje. 

Podział majątku po rozwodzie 

Podział majątku po orzeczeniu rozwodu może zostać przeprowadzony w różny sposób. Gdy byli 

małżonkowie potrafią się porozumieć, podział majątku następuje na mocy ugody zawartej pomiędzy 

nimi. Jednak najczęściej strony są na tyle zwaśnione, że konieczne jest postanowienie sądowe. 

Podział majątku przed sądem odbywa się w toku postępowania nieprocesowego wszczynanego na 

wniosek jednego z byłych małżonków razem z pozwem rozwodowym albo w ramach osobnego 

postępowania po orzeczeniu rozwodu. Zgodnie z art. 126 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, po dokonaniu podziału środki zgromadzone na rachunku w OFE są 

przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w tym samym lub 

innym OFE w wysokości mu przypadające po podziale. Wymogiem niezbędnym do dokonania 

wypłaty jest przedstawienie Otwartemu Funduszowi Emerytalnemu dokumentu stwierdzającego 

sposób podziału (np. postanowienie sądu albo ugoda zawarta pomiędzy stronami). 

 

 

 

 

 

 

Były małżonek, który wskutek podziału majątku uzyskuje prawo do składek zgromadzonych  

w OFE, ma dwa miesiące na wskazanie OFE numeru rachunku, na który mają zostać przekazane 

przypadające mu składki. Termin ten jest liczony od momentu przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego sposób podziału środków. Jeżeli numer rachunku nie zostanie wskazany, OFE 

otworzy dla byłego współmałżonka rachunek i przekaże tam środki przypadające mu w ramach 

wypłaty transferowej. 

Środki przypadające w ramach podziału składek zgromadzonych w OFE nie są wypłacane  

w gotówce – OFE przekaże je tylko w ramach tzw. wypłaty transferowej na rachunek byłego 

małżonka w jego OFE. Przepisy te są stosowane analogicznie w przypadku dokonania podziału 

majątku w trakcie trwania małżeństwa, bez rozwodu – na przykład w razie orzeczenia separacji albo 

wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej. 

Nie zawsze oboje małżonkowie są aktywni zawodowo i posiadają własne konto w OFE.  

W czasie trwania małżeństwa często to kobieta (żona) opiekuje się wspólnym dzieckiem/ dziećmi 

małżonków oraz prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i zdarza się, że nigdy nie miała okazji 

pracować zawodowo, więc nie posiada konta w OFE.  Natomiast mężczyzna zdobywał fundusze na 

PATRZ PRZEPISY! 

art. 126 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  

Jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało 

unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu 

współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane  

w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu. 
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utrzymanie rodziny, był zatrudniony na podstawie umowy o pracę i tylko on mógł gromadzić składki 

na swoim koncie prowadzonym w OFE. Po rozwodzie żona ma prawo do połowy zgromadzonych  

w toku małżeństwa składek na koncie męża w jego OFE. Nie otrzyma ich jednak w gotówce lecz 

połowa środków zostanie przetransferowana na konto żony utworzone przez OFE jej byłego męża. 

Konto, które OFE w tym celu specjalnie dla niej utworzy. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 105) 

  Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 
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4. Odpowiedzialność zleceniobiorcy za wyrządzoną szkodę w majątku 

dającego zlecenie 

Osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia podczas wykonywania swoich obowiązków mogą 

spowodować wypadek, uszkodzić pojazd lub urządzenie, zniszczyć narzędzia, czy wyrządzić inną 

szkodę w majątku dającego zlecenie. Wtedy u obu stron umowy pojawiają się pytania: Jaką i za co 

odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca? Czy zleceniodawca może przyjmującego zlecenie obciążyć 

kosztami naprawienia szkody? Jakie przesłanki muszą być spełnione, żeby zleceniobiorca był 

obowiązany do naprawienia szkody? Jakie przepisy należy stosować? 

Zakres odpowiedzialności zleceniobiorcy 

Odpowiedzialność zleceniobiorcy jest równa wyrządzonej szkodzie. W umowach 

cywilnoprawnych, a do takich należy umowa zlecenia, nie stosuje się ograniczeń w zakresie wysokości 

odpowiedzialności przyjmującego zlecenie za wyrządzoną zleceniodawcy szkodę, jak miałoby to 

miejsce w analogicznej sytuacji, ale w odniesieniu do odpowiedzialności pracownika wobec 

pracodawcy, do którego należy wówczas stosować ochronną regulację z Kodeksu pracy.  

W odniesieniu do zleceniobiorcy taka ochrona, w postaci górnej granicy odpowiedzialności za szkodę, 

nie została przewidziana przez ustawodawcę. 

 

 

 

 

 

Rodzaje odpowiedzialności - przepisy 

Zleceniobiorca może ponosić odpowiedzialność zarówno za nienależyte wykonanie umowy na 

podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego (dalej jako: KC), jak i odpowiedzialność za zawinione działanie 

na podstawie art. 415 KC.  

 

 

WAŻNE 

Odpowiedzialność zleceniobiorcy jest równa wyrządzonej szkodzie.  



 

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  

KRASNOSTAWSKI 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

Art. 471. KC – Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy 

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wynikającego  

z umowy, jest to tzw. odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu). 

Niewykonanie umowy ma miejsce wówczas, gdy świadczenie określone w umowie nie zostało 

w ogóle spełnione (wykonane) przez stronę do tego zobowiązaną (dłużnika), czyli umowa nie została 

w ogóle zrealizowana. 

Nienależyte wykonanie umowy zachodzi wtedy, gdy zobowiązanie określone w umowie 

zostało spełnione, ale nie jest zgodne z tym co strony ustaliły w umowie np. co do jakości, ilości, 

terminu czy umówionego miejsca albo nie zostało spełnione w całości. 

Jeżeli zobowiązanie wynikające z umowy nie zostało wykonane albo zostało wykonane 

nienależycie przez dłużnika, wierzycielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 

Odpowiedzialność kontraktowa po stronie dłużnika powstaje, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące trzy  przesłanki: 

 niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego, 

 szkoda majątkowa wierzyciela, która obejmuje rzeczywiście poniesioną stratę 

(damnum emergens) oraz utracone korzyści (lucrum cessans), 

 związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

zobowiązania umownego a szkodą wierzyciela, jako normalne następstwo działania lub 

zaniechania, z którego szkoda wynikła. 

Wierzyciel dochodząc odszkodowania w określonej wysokości ma obowiązek wykazać 

wszystkie trzy powyżej wskazane okoliczności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Z art. 471 KC wynika domniemanie,  

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek 

okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.  

Zatem dłużnik chcąc uwolnić się od tej odpowiedzialności ma obowiązek wykazać, że 

zobowiązanie zostało wykonane zgodnie z umową albo, że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania umownego jest następstwem okoliczności, za 

które on odpowiedzialności nie ponosi. 
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Art. 415. KC – Odpowiedzialność za zawinione działanie   

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. 

Powyższy przepis określa ogólną regułę odpowiedzialności za szkodę, do której doszło wskutek 

zdarzeń nazywanych czynami niedozwolonymi (odpowiedzialność deliktowa), a sprawca ponosi 

odpowiedzialność deliktową na zasadzie winy. Z tym pojęciem w kolei wiąże się bezprawność 

zachowania sprawcy. Bezprawność w konsekwencji stanowi przesłankę uznania zachowania za 

zawinione, ponieważ jako zawinione mogą być kwalifikowane wyłącznie zachowania bezprawne. 

 

Zasadniczą okolicznością, za którą sprawca ponosi odpowiedzialność jest jego wina. Może być 

ona umyślna, gdy w sposób zamierzony poprzez swoje działania lub zaniechanie sprawca wyrządza 

szkodę, albo przewidując taki skutek godzi się na to. Ma on wówczas zamiar naruszenia 

obowiązujących nakazów lub zakazów, chce je przekroczyć (zamiar bezpośredni) albo przewiduje taką 

możliwość i godzi się na ten skutek (zamiar ewentualny). Wina może być także nieumyślna w postaci 

niedbalstwa polegającego na tym, że sprawca nie ma zamiaru wyrządzenia szkody, ale dopuszcza się 

tego na skutek niezachowania należytej staranności przy realizacji umowy. Zarzut winy nieumyślnej 

można postawić sprawcy tylko wówczas, gdy ustalimy naganność decyzji, jaką sprawca podjął  

w konkretnej sytuacji, nieświadomy możliwości bezprawnego zachowania albo bezpodstawnie 

sądząc, że go uniknie. Dla przypisania niedbalstwa konieczne jest ustalenie, że w konkretnych 

okolicznościach danego przypadku sprawca mógł zachować się z należytą starannością. Taką 

kwalifikację uniemożliwiają nieraz błędne informacje, na podstawie których sprawca podejmował 

decyzję, lub fakt, że do nieostrożnego zachowania został zmuszony warunkami, w jakich działał. 

Stopnie winy 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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Odpowiedzialność zleceniobiorcy za zawinione działanie  

 Zleceniobiorca wykonując swoje obowiązki służbowe często wykorzystuje przedmioty 

udostępnione przez dającego zlecenie, np. samochód, telefon, laptop i in. Uszkodzenie, zniszczenie 

lub zagubienie itp. przez przyjmującego zlecenie rzeczy przekazanych mu przez zleceniodawcę do 

korzystania, a niezbędnych do wykonania zlecenia, powoduje powstanie szkody w majątku 

zleceniodawcy. Zatem zleceniodawca może obciążyć zleceniobiorcę kosztami naprawienia zaistniałej 

szkody w pełnej wysokości na podstawie art. 415 KC – czyli będzie to odpowiedzialność 

zleceniobiorcy za zawinione działanie. Warunkiem tego rodzaju odpowiedzialności jest powstanie 

szkody z WINY zleceniobiorcy.  

Zgodnie z przepisem art. 415 KC, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest 

do jej naprawienia. Warunkiem poniesienia odpowiedzialności zleceniobiorcy za szkodę jest 

wystąpienie trzech przesłanek łącznie:  

1. winy zleceniobiorcy,  

2. szkody po stronie zleceniodawcy w określonej wysokości, 

3. związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy winą a szkodą.  

W przypadku, gdy zleceniobiorca odmówi dobrowolnej zapłaty odszkodowania (i nie posiada 

polisy odpowiedzialności cywilnej), warunkiem zasądzenia odszkodowania od zleceniobiorcy będzie 

wykazanie przez dającego zlecenie wszystkich trzech przesłanek odpowiedzialności.  

Zleceniobiorca powinien jednak mieć świadomość, że jeżeli stosunek prawny pomiędzy nim  

a dającym zlecenie ma charakter stosunku pracy, to zleceniobiorca w istocie jest pracownikiem  

i będzie korzystał z ograniczenia swojej odpowiedzialności wynikającej z Kodeksu pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 22 § 11 KP, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz  

w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem. Zatrudnienie na warunkach określonych wyżej jest zatrudnieniem na podstawie 

stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. 

PAMIĘTAJ! 

Jeżeli z treści umowy zlecenia wynika konieczność wykonywania pracy:  

• w warunkach podporządkowania 
• osobiście 
• odpłatnie 
• w określonym miejscu i czasie 

umowa ta jest w rzeczywistości umową o pracę. 
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W tym przypadku zleceniobiorca może bronić się zarzutem, iż pozostaje faktycznie w stosunku 

pracy, a nawet wystąpić do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

 

Odpowiedzialność pracownika a odpowiedzialność zleceniobiorcy  

Przede wszystkim oba rodzaje odpowiedzialności – pracownicza kontra zleceniobiorcy – 

znacznie się od siebie różnią głównie z tego powodu, że zleceniobiorca nie podlega ochronie na 

podstawie przepisów Kodeksu pracy, tak jak pracownik. Jak wynika z art. 114 i następnych KP, 

pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze 

swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną w granicach 

rzeczywistej straty, pracownik nie ponosi jednak ryzyka związanego z działalnością pracodawcy.  

W przypadku stosunku pracy odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie 

może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi  

w dniu wyrządzenia szkody. Regulacje te dotyczą jednak tylko stosunku pracy i nie znajdują 

zastosowania do odpowiedzialności wynikającej z umowy zlecenia czy umowy o dzieło. 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1749) 

 Ustawa z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320) 

 

 

  Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 

 


