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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. 

 

Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy  

Punkt NR 1 -  NPP i NPO - ŁĘCZNA   

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16.00 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,  

ul. Staszica 9 

Środa 12:00-16.00 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,  

ul. Staszica 9 

Punkt NR 2 -  NPP i NPO - CYCÓW 

 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Środa 08:00-12.00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42,  

21-070 Cyców.  

Środa 12:00-16.00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42,  

21-070 Cyców.  

Punkt NR 3 -  NPP i NPO - PUCHACZÓW 

 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Czwartek 12:00-16.00 
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie - Rynek 3,  

21-013 Puchaczów 

 

Zapisy na wizyty: 

 telefoniczne: (81) 531 52 81, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 

 za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt: https://np.ms.gov.pl/ 

 e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl 

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  

mailto:pomocprawna@powiatleczynski.pl
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 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. 

 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  
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Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

 

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. Dodatek osłonowy – komu przysługuje i w jakiej kwocie? 

W 2021 r. na unijnym i krajowym rynku nastąpił znaczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu 

ziemnego. Dodatkowo od początku 2021 r. wzrastająca inflacja istotnie wpływa na obniżenie stopy 

życiowej społeczeństwa. Aby przeciwdziałać tej niekorzystnej sytuacji wdrożone zostały mechanizmy, 

które mają na celu zmniejszyć skutki rosnącej inflacji i wspomogą odpowiednio polskie gospodarstwa 

domowe w zależności od stopnia ich zamożności. Dodatek osłonowy stanowi element rządowej 

tarczy antyinflacyjnej i ma na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek 

osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. 

Komu przysługuje dodatek osłonowy? 

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje: 

 osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego 

miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2.100,00 zł, 

 osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego 

miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę. 

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

Pamiętaj! W przypadku osób, które złożą wniosek do dnia 31 stycznia 2022 r. (a także w okresie od 

dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.) dochód będzie liczony za 2020 rok. Osoby, które złożą 

wniosek w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. ich dochód będzie 

liczony za 2021 rok. Do dochodu nie wyliczają się m.in. zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, 

zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie wychowawcze tzw. 500+, dodatkowe roczne 

świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. 

Gospodarstwo domowe tworzą: 

 gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca; 

 gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku 

osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. 

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Ważne jest faktyczne 

miejsce zamieszkania, wobec czego jedna osoba nie można kilkukrotnie składać wniosku, podając 

różne adresy zamieszkania lub nieruchomości, które są jej własnością. 

Dodatek osłonowy a własność nieruchomości? 

Prawo do dodatku osłonowego mają też osoby mieszkające w wynajętych domach/mieszkaniach, bo 

prawo do niego nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem domu/mieszkania. 
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W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego 

wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który 

złożył taki wniosek jako pierwszy.  

Dodatek osłonowy – czy są potrzebne zaświadczenia o dochodach? 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego nie zawiera nakazu dokumentowania dochodów poprzez 

dołączenie dokumentów je potwierdzających. Jednostki gminy będą to ustalać na podstawie 

oświadczenia wnioskodawcy, które będą składane pod odpowiedzialnością karną. 

Ile wynosi dodatek osłonowy? 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i wynosi 

rocznie: 

 400,00 zł/500,00 zł* dla gospodarstwa domowego jednoosobowego przy założeniu że jej 

dochód nie przekroczy 2.100,00 zł; 

 600,00 zł/750,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób przy 

założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 złotych miesięcznie na osobę; 

 850,00 zł/1.062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób przy 

założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 złotych miesięcznie na osobę; 

 1.150,00 zł/1.437,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób przy 

założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 złotych miesięcznie na osobę. 

*Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą 

otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem 

jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Uwaga!!! Zasada złotówka za złotówkę 

Dodatek osłonowy może zostać przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 

przekracza 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1.500,00 zł w gospodarstwie 

wieloosobowym. Jednakże wypłacana jest różnica między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o 

którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. 

Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20,00 zł. 

W jaki sposób dowiem się o przyznaniu dodatku osłonowego? 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. 

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podany zostanie adres poczty elektronicznej to 

informacjo o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na ten adres. 

Jeżeli nie podamy adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego 

będziemy mogli odebrać osobiście w gminie. 
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Pamiętaj!!! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego 

dodatku. 

UWAGA ! Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku 

osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania 

decyzji. 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek? 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej ten wniosek. 

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać: 

1. do dnia 31 stycznia 2022 r. -> wypłata dodatku osłonowego zostanie realizowana w 2022 r. 

w 2 równych ratach, tj. do dnia 31 marca 2022 r. i do dnia 2 grudnia 2022 r.; 

2. do dnia 31 października 2022 r. -> wypłata dodatku osłonowego zostanie realizowana 

jednorazowo do dnia 2 grudnia 2022 r. 

Wniosek dodatek osłonowy należy złożyć: 

 na piśmie; 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek należy podpisać kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego. 

UWAGA!!! Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć najpóźniej do dnia 31 października 2022 r. 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez 

rozpoznania. 

Śmierć i narodziny domownika po przyznaniu decyzji o dodatku 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska każdy wniosek rozpatrywany będzie 

zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jeśli w międzyczasie dojdzie do zmian 

składu gospodarstwa domowego nie wpłynie to na wysokość wypłaty kolejnej raty, czy też 

jednorazowej wypłaty. Ważne jest aby liczba osób w gospodarstwie domowym była zgodna ze 

stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. 

Dodatek osłonowy a podatek dochodowy i egzekucja komornicza. 

Dodatek osłonowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał 

egzekucji. 

 

Autor: Anna Rentflejsz – Radca Prawny 
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3. UMOWA POŻYCZKI „prywatna”–  co warto wiedzieć? 

 

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę 

określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się 

zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. 

 

Umowa pożyczki powinna zawierać: 

 określenie Stron umowy /imię i nazwisko, nr PESEL, miejsce zamieszkania/ -> Pożyczkodawca 

(osoba, która udziela pożyczki) i Pożyczkobiorca (osoba, która potrzebuje pożyczki), 

 data i miejsce zawarcia umowy pożyczki, 

 określenie przedmiotu pożyczki – co pożyczamy? -> pieniądze określenie kwoty i waluty lub 

rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku wg. ilości, miary lub wagi, 

 data i sposób przekazania przedmiotu pożyczki np. wydanie gotówki/rzeczy + pokwitowanie, 

przelew środków pieniężnych, przekaz pocztowy, 

 warunki zwrotu pożyczki/spłaty -> data zwrotu, sposób zwrotu: ratalny/jednorazowy, 

osobiście/gotówką/przelewem bankowym/przekazem pocztowym, 

 określenie kosztów pożyczki np. odsetki, 

 inne informacje dotyczące pożyczki np. forma zabezpieczenia, określenie kto ponosi koszty 

zawarcia umowy pożyczki, odstąpienie/wypowiedzenie umowy pożyczki, reklamacja, 

 konsekwencje braku terminowej spłaty np. odsetki za opóźnienie w zwrocie pożyczki, 

 podpisy obu Stron (własnoręczne!!!). 

 

 

Forma, w jakiej ma zostać zawarta umowa 

 

Dla pożyczki o wartości przekraczającej sumę 1.000,00 zł kodeks cywilny zastrzega formę 

dokumentową. Ustawodawca określił dokument jako nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się 

z jej treścią. Chodzi o taki sposób utrwalenia informacji, który będzie umożliwiał jej zachowanie 

i odtworzenie. Dokumentem jest obraz, wiadomość e-mail, sms, plik komputerowy, dźwięk, grafika, 

z którego wynika, że określona czynność została dokonana. 

 

Umowa pożyczki może być skutecznie zawarta w dowolnej formie, także w sposób dorozumiany, zaś 

niedochowanie formy dokumentowej w wypadku pożyczki o wartości przekraczającej 1.000,00 zł, 

nie skutkuje nieważnością umowy pożyczki, a jedynie powoduje ograniczenia dowodowe. Zgodnie 

z kodeksem cywilnym w razie niezachowania zastrzeżonej formy dokumentowej nie jest w sporze 

dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy 

pożyczki.  

 

Ograniczenie dowodowe nie dotyczą jednak sytuacji: 

 gdy każda ze stron umowy zgodzi się na przeprowadzenie takiego dowodu; 

 zażąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą; 



 
 

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

0
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

ŁĘCZYŃSKI 

 fakt zawarcia umowy pożyczki jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu 

(np. prowadzono w tej sprawie korespondencję e-mail już po zawarciu umowy, posiadamy 

potwierdzenie przelewu pożyczki na rachunek bankowy); 

 umowa została zawarta pomiędzy przedsiębiorcami. 

 

Zatem – co do zasady, umowa pożyczki wcale nie musi zostać sporządzona na piśmie. Pamiętaj! 

Warto jednak zabezpieczyć swój interes i sporządzić umowę na piśmie – nawet, jeżeli pożyczasz 

pieniądze krewnemu, którego darzysz bezgranicznym zaufaniem, nigdy nie wiesz, czy taki dokument 

nie przyda Ci się w przyszłości w kwestiach dowodowych. 

 

Warunki zwrotu pożyczki 

Przykładowe klauzule mogą zakładać, że zwrot następuje z odsetkami, ratalnie, w innej walucie niż 

pieniądze pożyczono, wskazanie miejsca spełnienia świadczenia, formę zwrotu (w gotówce lub 

przelewem), możliwość przedwczesnej spłaty i jej konsekwencje itp. 

 

 

Jak zabezpieczyć zwrot pożyczki? 

 

Ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia może zwiększyć szanse albo na zwrot przedmiotu 

pożyczki w ogóle albo służyć jego szybszemu przymusowemu odzyskaniu (np. poprzez uniknięcie 

prowadzenia pełnego postępowania sądowego). 

 

Najczęściej spotykane formy zabezpieczenia umowy pożyczki to: 

 weksel, 

 zawarcie umowy poręczenia, 

 złożenie przez pożyczkobiorcę oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie 

zapłaty (art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego), 

 ustanowienie hipoteki na nieruchomości, 

 przewłaszczenie na zabezpieczenie. 

 

Zgoda małżonka pożyczkobiorcy na zawarcie umowy pożyczki – czy warto? 

 

Zawierając umowę pożyczki z osobą pozostającą w związku małżeńskim warto pamiętać o uzyskaniu 

zgody drugiego małżonka na zaciągnięcie takiego zobowiązania. Zgoda powinna być udzielona 

w formie pisemnej. Uzyskanie zgody małżonka na zawarcie umowy pożyczki umożliwia prowadzenie 

egzekucji z majątku osobistego pożyczkobiorcy oraz majątku objętego wspólnością majątkową 

małżeńską. Jeżeli zgoda taka nie będzie udzielona w takiej formie (nawet jeżeli małżonek wiedział 

i akceptował zaciągnięcie pożyczki), to nie będzie możliwe prowadzenie egzekucji z majątku objętego 

wspólnością majątkową małżeńską. 

 

Do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego osoby biorącej pożyczkę konieczne jest nadanie 

klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi tej osoby. Zgodnie z art. 787 Kodeksu postępowania 

cywilnego jest to możliwe tylko jeżeli pożyczkodawca wykaże dokumentem urzędowym lub 
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prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej 

dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. 

 

Jeżeli pożyczkodawca chce uzyskać możliwość prowadzenia egzekucji z majątku osobistego małżonka 

biorącego pożyczkę konieczne jest zawarcie umowy poręczenia (małżonek zobowiązuje się do spłaty 

pożyczki na podstawie umowy poręczenia). 

 

Przedawnienie roszczeń 

 

Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu 

miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany. Chwila wydania przedmiotu zazwyczaj jest 

określana w umowie pożyczki, w przeciwnym przypadku bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się 

w dniu zawarcia umowy. 

 

Roszczenie pożyczkodawcy o zwrot przedmiotu pożyczki ulega przedawnieniu w terminie 3 lat – 

pożyczka udzielona przez firmę pożyczkową/bank lub w terminie 6 lat – pożyczka prywatna. 

 

Umowa pożyczki a podatki 

Co do zasady, umowa pożyczki podlega opodatkowaniu (podatek od czynności cywilno-prawnych, 

znany jako PCC) w wysokości 0,5% (wcześniej 2%) pożyczanej kwoty.  

Uwaga - zmiana stawki podatkowej z 2% do 0,5% nastąpiła od dnia 1 stycznia 2019 r. Umowy 

pożyczki zawarte do tej daty (do dnia 31.12.2018 r.) zgłoszone do urzędu w 2019 r. - podlegają 

stawce 2%. 

 

Obowiązki podatkowe ciążą na biorącym pożyczkę, który zobowiązany jest: 

 sporządzić, podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od 

dnia dokonania transakcji kupna (podpisania umowy sprzedaży), 

 zapłacić podatek najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji  

(termin biegnie niezależnie od daty złożenia deklaracji PCC-3). 

 

Podatku nie trzeba płacić, gdy czynność pozostaje zwolniona z podatku, a to ma miejsce przy 

pożyczkach udzielanych: 

 w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci, 

wnuki i prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie i pradziadkowie), pasierba, rodzeństwa, 

ojczyma i macochy w wysokości przekraczającej kwotę 9.637,00 zł od jednej osoby w ciągu 5 

lat, pod warunkiem: 

a. złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi 

podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, 

b. udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, 

albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub 

przekazem pocztowym, 

 na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (zalicza się 

nich małżonka, zstępnych, w tym przysposobionych i ich zstępnych, wstępnych, w tym 

przysposabiających, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) do 

wysokości 9.637,00 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat, 
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 na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby wskazane powyżej, jeżeli 

kwota lub wartość pożyczki nie przekracza 1.000,00 zł, 

 z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas 

zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich 

kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych. 

 

UWAGA!!! niedopełnienie obowiązków ciążących na biorącym pożyczkę skutkować może nałożeniem 

podatku w wysokości 20% kwoty pożyczki, w przypadku gdy: 

 podatnik powołuje się przez organ skarbowy na fakt zawarcia umowy pożyczki, a należny 

podatek od tych czynności nie został zapłacony, 

 biorący pożyczkę powołuje się na fakt zawarcia umowy 

pożyczki z małżonkiem, zstępnym (dzieci, wnuki i prawnuki), wstępnym (rodzice, dziadkowie 

i pradziadkowie), pasierbem, rodzeństwem, ojczymem i macochą, a nie spełnił warunku 

udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony 

przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. 

 

 

Autor: Anna Rentflejsz – Radca Prawny 
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4. Spowodowanie kolizji pożyczonym pojazdem – jakie są jej 

konsekwencje? 

Zdarzają się sytuacje gdy albo pożyczamy sami pojazd np. samochód albo ktoś pożycza od nasz 

pojazd. Bez względu na to, czy pożyczasz od kogoś, czy też pożyczasz komuś, warto znać odpowiedzi 

na kilka istotnych pytań: „Kto odpowiada za wyrządzoną szkodę?”, „Kto musi ubezpieczyć 

samochód?”, „Kto traci zniżki: kierowca – osoba pożyczająca czy właściciel?”, „Kto opowiada za 

wyrządzoną szkodę gdy samochód nie posiada ważnego ubezpieczenia OC?”, „Czy właściciel 

pożyczonego pojazdu może domagać się rekompensaty od kierowcy – osoby pożyczającej?”. 

 

 

Kto odpowiada za wyrządzoną szkodę? 

 

Jeśli decydujesz się pożyczyć od kogoś pojazd np. motor czy samochód, to przez rozpoczęciem jazdy 

warto sprawdź, czy pojazd ten posiada ważne ubezpieczenie OC. Aktualnie właściciel pojazdu nie 

musi przekazywać ci papierowych dokumentów (chyba, że pojazd ma opuścić granice Polski), 

ponieważ w razie kontroli policjanci mogą sprawdzić je w bazie. 

 

Jak sprawdzić czy pożyczony pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC? W pierwszej kolejności możesz 

poprosić jego właściciela o okazanie polisy i dowodu jej opłacenia. Innym sposobem weryfikacji 

ważności ubezpieczenia OC dla danego pojazdu jest wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu na 

stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego -> https://www.ufg.pl/infoportal/faces/.  

 

W przypadku spowodowania kolizji lub wypadku, szkody wyrządzone poszkodowanym zawsze 

wypłacane są z polisy OC pojazdu, a nie kierowcy. Regulację w tym zakresie znajdziemy w art. 35 

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: „Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie 

trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu”. 

 

Jeśli pojazd jest ubezpieczony, to polisa OC chroni każdego kierowcę tego pojazdu – jego 

właściciela oraz osobę pożyczającą. W Polsce ubezpieczenie OC zawsze przypisane jest do pojazdu, 

a nie do jego właściciela. 

 

Kto musi ubezpieczyć pojazd np. samochód? 

 

Pamiętaj, że szkody wynikające z kolizji/wypadku mogą być bardzo duże. Wlicza się do nich nie tylko 

naprawa uszkodzonego pojazdu, ale też np. koszty leczenia poszkodowanych pasażerów, rehabilitacji, 

uszczerbku na zdrowiu, zadośćuczynieniu z tytułu niezdolności do pracy, czy nawet śmierci. 

Jeśli pojazd np. samochód jest ubezpieczony, koszty kolizji i wypadków pokrywa OC wykupione na 

ten pojazd. Jednak w razie braku polisy OC koszty te zostaną przerzucone zarówno na kierowcę – 

osobę pożyczającą, jak i właściciela pojazdu!!! 

 

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff1/Pagee0e22f3_14efe6adc05__7ff1/Page4d024e07_14f0a824115__7ff6?_afrLoop=6996287979831191&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=t73azufbr_4
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Obowiązek zawarcia obowiązkowej umowy OC spoczywa na właścicielu pojazdu. Nawet jeśli 

zdecyduje się on pożyczyć komuś samochód na kilka tygodni lub miesięcy, to i tak właściciel musi 

uiścić obowiązkową składkę ubezpieczenia OC. Jeśli tego nie zrobi, powinien liczyć się z karą, 

w wysokości uzależnionej od okresu w jakim samochód nie był ubezpieczony. 

 

Ile wynoszą kary za brak OC pojazdu? 

 

Pamiętaj, że pojazd np. motor czy samochód ani jeden dzień nie może pozostać bez obowiązkowej 

polisy OC. Nawet, jeśli pojazd jest popsuty, stoi pod blokiem lub nie wyjeżdża z garażu, to jeśli jest 

zarejestrowany, musi mieć opłacone ubezpieczenie OC. Kary za brak tego ubezpieczenia są bardzo 

wysokie. W 2022 r. kary za brak ubezpieczenia OC wynoszą: 

 

I. dla samochodu osobowego: 

 do 3 dni bez polisy OC –> 1.200,00 zł; 

 od 4 dni do 14 dni bez polisy OC –> 3.010,00 zł; 

 powyżej 14 dni bez polisy OC – 6.020,00 zł. 

 

II. dla samochodu ciężarowego: 

 do 3 dni bez polisy OC –> 1.810,00 zł; 

 od 4 dni do 14 dni bez polisy OC –> 4.520 zł; 

 powyżej 14 dni bez polisy OC – 9.030,00 zł. 

 

III. dla pozostałych pojazdów: 

 do 3 dni bez polisy OC –> 200,00 zł; 

 od 4 dni do 14 dni bez polisy OC –> 500,00 zł; 

 powyżej 14 dni bez polisy OC – 1.000,00 zł. 

 

Kto odpowiada za kolizję pożyczonym samochodem? 

 

Jeżeli do kolizji/wypadku doszło z udziałem pojazdu posiadającego ważne ubezpieczenie OC to 

wszelkie szkody wynikające z tego zdarzenia drogowego m.in. naprawa uszkodzonego samochodu, 

koszty leczenia osób poszkodowanych pokryte zostaną z ubezpieczenia OC pojazdu. Jednakże 

konsekwencje prawne spowodowania wypadku lub kolizji wynikające z przepisów prawa karnego 

(czyli np. mandat) ponosi już kierowca. 

 

Przykład: Pani Anna pożyczyła samochód Pani Ewie, która podczas jazdy zagapiła się na 

skrzyżowaniu, nie ustąpiła pierwszeństwa i wjechał w auto Pani Katarzyny. W tej sytuacji straty Pani 

Katarzyny zostaną pokryte z polisy OC Pani Anny, mimo że samochodem kierowała Pani Ewa. 

Dodatkowo Pani Ewa otrzymała również mandat karny za spowodowanie kolizji drogowej. 

 

W przypadku gdy do kolizji/wypadku doszło z udziałem pojazdu nie posiadającego ważnego 

ubezpieczenia OC to wszelkie szkody wynikające z tego zdarzenia drogowego zobowiązany będzie 

pokryć osoba kierująca pojazdem oraz właściciel tego pojazdu. 
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Przykład: Pani Anna pożyczyła samochód Pani Ewie, która podczas jazdy zagapiła się na 

skrzyżowaniu, nie ustąpiła pierwszeństwa i wjechał w auto Pani Katarzyny. Okazało się, że Pani Anna 

nie zawarła polisy OC i w chwili kolizji pożyczony pojazd nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC. 

W tej sytuacji straty Pani Katarzyny zobowiązana będzie pokryć Pani Ewa – jako kierowca oraz Pani 

Anna – jako właściciel pojazdu bez ważnego ubezpieczenia OC. Dodatkowo na Panią Annę zostanie 

nałożona kara za brak ubezpieczenia OC, zaś Pani Ewa otrzymała również mandat karny za 

spowodowanie kolizji drogowej. 

 

Kto w przypadku kolizji/wypadku pożyczonym pojazdem traci zniżki ubezpieczenia OC: kierowca 

pożyczonego pojazdu czy właściciel? 

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami w przypadku zdarzenia drogowego, w skutek którego doszło do 

powstania szkód i następnie do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, zniżki traci właściciel 

samochodu a nie osoba, której pożyczyliśmy np. samochód i spowodowała kolizję/wypadek. 

Dlatego warto dwa razy zastanowić się przed pożyczeniem komuś samochodu, ponieważ ewentualna 

kolizja spowodowana naszym samochodem przez innego kierowcę, i tak obciąży naszą historię 

ubezpieczeniową. 

 

Czy wobec tego osoba, która kierowała naszym pojazdem i spowodowała szkodę będzie uznawana 

przez ubezpieczycieli za bezpiecznego kierowcę? Niezupełnie. W bazie Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego zostanie odnotowane zarówno z czyjej polisy OC zostało wypłacone 

odszkodowanie/zadośćuczynienie, jak również dane osoby kierującej pojazdem. 

 

Jeśli sprawca szkody posiada własny samochód lub kupi go w niedalekiej przyszłości, podczas zakupu 

polisy OC również może otrzymać zwyżkę składki ubezpieczeniowej. Jednakże z reguły zależne jest to 

od polityki cenowej wybranego ubezpieczyciela. 

 

Kiedy za spowodowanie kolizji pożyczonym samochodem zapłaci kierowca? 

 

Istnieją także wyjątkowe sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe lub Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny mogą domagać się od kierowcy zwrotu wypłaconego 

odszkodowania/ubezpieczenia nawet wtedy, gdy pojazd był ubezpieczony. Do takich sytuacji 

dochodzi na podstawie tzw. regresu ubezpieczeniowego, czyli ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny wypłaca świadczenie poszkodowanemu, ale później domaga się zwrotu 

pieniędzy od kierującego pojazdem. Może do tego dojść, gdy kierowca: 

o prowadził samochód pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; 

o doprowadził do wypadku umyślnie; 

o zbiegł z miejsca zdarzenia; 

o nie miał ważnych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu; 

o ukradł pojazd. 

 

Czy właściciel pożyczonego pojazdu może domagać się rekompensaty od kierowcy, który 

spowodował kolizję/wypadek? 
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Jeśli naszym pojazdem ktoś doprowadzi do kolizji/wypadku, wówczas stracimy część zniżek (na ogół 

10 %– 20 %), a to oznacza, że za kolejną polisę zapłacimy więcej (niejednokrotnie trzeba liczyć się 

z wydatkiem wyższym o kilkaset złotych). Czy w tej sytuacji możemy jakoś wyegzekwować pokrycie 

tych strat od kierowcy, która prowadził nasz pojazd? 

 

Osoba, która spowodowała kolizję/wypadek powinna pokryć wszystkie szkody (także te dotyczące 

naprawy naszego samochodu lub ewentualnej różnicy w składce OC/AC). Niestety nie wszyscy jednak 

się do tego poczuwają, a wówczas jedynym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę sądową.  

 

Przykład: Pani Anna pożyczyła samochód od Pani Ewy. Niestety, podczas parkowania pożyczonego 

pojazdu zarysował samochód Pani Katarzyny. Pani Anna nie chciała jednak narażać Panią Ewę na 

utratę zniżek, więc zaproponowała Pani Katarzynie, że sama pokryje szkodę, bez informowania 

towarzystwa ubezpieczeniowego. Pani Katarzyna zgodziła się na zadośćuczynienie w kwoe 500,00 zł 

i sprawa została załatwiona bez angażowania ubezpieczyciela, a co za tym idzie – bez utraty przez 

Panią Ewę zniżek OC. 

 

Uwaga! Jeśli szkoda nie jest duża, wówczas kierowca może spróbować porozumieć się 

z poszkodowanym i pokryć szkodę z własnej środków, bez angażowania towarzystwa 

ubezpieczeniowego. Jednakże należy pamiętać, że nie zawsze na miejscu zdarzenia drogowego 

jesteśmy w stanie realnie ocenić wszystkie szkody, dlatego warto zawrzeć porozumienie co do 

odpowiedzialności za kolizję/wypadek oraz wykonać dokumentację fotograficzną obrazujące szkody 

dostrzeżone na miejscu zdarzenia. 

 

 
Autor: Anna Rentflejsz – Radca Prawny 
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5. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka 

– kiedy i na jakich zasadach jest to możliwe? 

 

Jednym z podstawowych obowiązków rodziców jest łożenie na utrzymanie i wychowanie swoich 

dzieci. Obowiązek alimentacyjny każdego z rodziców względem dziecka istnieje niezależnie od tego, 

czy pochodzi ono z małżeństwa, czy też jest dzieckiem pozamałżeńskim. 

 

 

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka 

 

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony żadnym konkretnym 

terminem, w szczególności obowiązek ten – jak wiele osób niesłusznie przyjmuje – nie wygasa 

z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości czy też zakończenia edukacji czy nawet w przypadku 

podjęcia przez dziecko zatrudnienia. W zasadzie takim końcowym momentem, od którego dziecko 

nie ma już prawa do świadczeń alimentacyjnych jest chwila, od której jest ono w stanie w pełni 

utrzymać się samodzielnie.  

 

Zawarcie przez dziecko małżeństwa również samo przez się nie uchyla obowiązku alimentacyjnego 

rodziców, jeżeli nie jest ono jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jednakże zmienia się 

kolejność osób zobowiązanych do uiszczania alimentów, w takim bowiem wypadku obowiązek 

alimentacyjny współmałżonka wyprzedza obowiązek rodziców. 

 

 

Kiedy rodzic może się uchylić od łożenia na dziecko? 

 

Co do zasady uchylenie się rodzica od realizowania obowiązku alimentacyjnego możliwe jest 

w odniesieniu do dziecka pełnoletniego, które jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jednakże 

rodzice są zwolnieni od obowiązku alimentowania dziecka w takim zakresie, w jakim dochody 

z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Nadto rodzice są 

też zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka w takim zakresie, w jakim może ono 

zaspokoić swoje usprawiedliwione potrzeby z innych źródeł, w szczególności: 

 z dochodów uzyskiwanych z majątku rodzeństwa, z którym dziecko wychowuje się razem; 

 z pobieranej renty rodzinnej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub renty 

pobieranej na podstawie umowy ubezpieczenia; 

 z pobieranego stypendium; 

 z uzyskiwanych zarobków w takim zakresie, w jakim – mając dochody z własnej pracy – 

powinno się przyczyniać do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka 

z rodzicami. 
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Z jakich powodów rodzic może żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego? 

 

Obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka może zostać uchylony m.in. jeśli: 

 dziecko jest w stanie się samo utrzymać np. podjęło zatrudnienie, które umożliwia mu 

zaspokojenie jego uzasadnionych potrzeb. 

 dziecko posiada majątek, który przynosi dochody pozwalające mu na utrzymanie się. 

 realizowanie obowiązku alimentacyjnego łączy się dla rodzica z nadmiernym uszczerbkiem 

– trudna sytuacja finansowa rodzica uniemożliwia mu łożenie na rzecz dziecka alimentów. 

Jednakże celowe działania rodziców zmierzające do zmniejszenia się możliwości zarobkowych 

nie będą mogły stanowić skutecznej podstawy powództwa o uchylenie obowiązku 

alimentacyjnego. 

 dziecko nie dokłada starań, żeby zacząć samodzielnie się utrzymywać np. okoliczność, że 

dorosłe dziecko, będąc już przygotowane do pracy, ale nadal uczące się w sposób zawiniony 

zaniedbuje studia. 

 żądanie alimentów jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego np. naganne 

zachowanie się uprawnionego do alimentów dziecka względem zobowiązanego rodzica. 

 

Pamiętać należy, że w sytuacjach opisanych powyżej, obowiązek alimentacyjny może być uchylony, 

wcale nie oznacza automatyzmu w tym zakresie. Każda sprawa jest zupełnie inna i wymaga 

indywidualnego podejścia.  

 

Co więcej obowiązek alimentacyjny nie wygasa sam np. z momentem usamodzielnienia się dziecka. 

Uchylenie alimentów może nastąpić tylko w wyniku tego, że zobowiązany złoży pozew o uchylenie 

obowiązku alimentacyjnego. 

 

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – gdzie złożyć i co powinien zawierać? 

 

Postępowanie sądowe w sprawie o uchylenie alimentów zmierza do: 

o ustalenia przesłanek do uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub  

o stwierdzenia, że obowiązek ten ustał oraz daty jego ustania.  

Sprawa o uchylenie alimentów toczy się w postępowaniu procesowym, a jej zainicjowanie wymaga 

złożenia pozwu. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego 

- dziecka. Pozew kierowany powinien być do wydziału rodzinnego sądu rejonowego. 

 

 

Pozew o uchylenie alimentów – powinien zawierać co najmniej: 

o dane osobowe powoda (rodzic zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziecka) oraz 

pozwanego (dziecko uprawnione do alimentów od rodzica), 

o określenie alimentów, których żądamy uchylenia (zakres świadczenia np. określona kwota 

pieniędzy, termin płatności alimentów, sposób płatności, osoba uprawniona do alimentów, 

podstawa ustalenia obowiązku alimentacyjnego – wyrok sądowy, ugoda), 

o określenie innych wniosków np. wniosek o zasądzenie zwrotu kosztów procesu, 

o przeprowadzenie danego dowodu /z dokumentu, z zeznań świadków/ na określone fakty, 

nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności), o udzielenie zabezpieczenia, 
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o uzasadnienie żądania uchylenia obowiązku alimentacyjnego wraz ze wskazanie dowodów, 

które potwierdzają dane fakty. 

UWAGA! Pozew musi zostać własnoręcznie podpisany przez powoda. Niepodpisane pismo nie 

zostanie rozpoznane przez sąd. 

 

Pamiętaj! Domagając się zabezpieczenia powództwa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ważne 

jest dokładne zobrazowanie stanu faktycznego sprawy oraz przedstawienie sądowi w miarę 

możliwości dowodów potwierdzających, że dziecko np. jest w stanie samodzielnie się utrzymać lub 

nie dokłada starań, żeby zacząć samodzielnie się utrzymywać. Nie wystarczą same tylko twierdzenia 

zawarte w treści pozwu. 

 

 Opłata od pozwu o uchylenie alimentów 

 

Pozew, w którym domagamy się uchylenia alimentów podlega opłacie sądowej. Opłata od takiego 

pozwu jest opłatą stałą lub stosunkową, w związku z czym rodzic najpierw powinien ustalić wartość 

przedmiotu sporu. W tym przypadku będzie to suma świadczeń alimentacyjnych za cały rok. 

 

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, gdy wartości przedmiotu sporu 

wynosi: 

 do 20.000,00 zł to od pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego pobierana jest opłata 

stała wynosząca odpowiednio: 

o do 500,00 zł – w kwocie 30,00 zł; 

o ponad 500,00 zł do 1.500,00 zł – w kwocie 100,00 zł; 

o ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200,00 zł; 

o ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400,00 zł; 

o ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500,00 zł; 

o ponad 10 000 złotych do 15 000 zł – w kwocie 750,00 zł; 

o ponad 15 000 złotych do 20 000 zł – w kwocie 1.000,00 zł; 

 ponad 20.000,00 zł to od pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego pobierana jest 

opłata stosunkowa wynosząca 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. 

 

 

Przykłady: 1/ Pan Krzysztof zobowiązany był uiszczać na rzecz syna Adama alimenty w kwocie 500,00 

zł miesięcznie. Syn Adam ukończył szkołę wyższą i podjął zatrudnienie. Pan Krzysztof chce złożyć do 

sądu pozew o uchylenie jego obowiązku alimentacyjnego względem syna Adama. Wartość 

przedmiotu sporu w tej sprawie to kwota 6.000,00 zł (500,00 zł x 12 mc = 6.000,00 zł), czyli Pan 

Krzysztof będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 400,00 zł. 

 

2/ Pan Paweł zobowiązany był uiszczać na rzecz syna Kacpra alimenty w kwocie 1.200,00 zł 

miesięcznie. Syn Kacper osiągnął pełnoletność i podjął zatrudnienie. Pan Paweł chce złożyć do sądu 

pozew o uchylenie jego obowiązku alimentacyjnego względem syna Kacpra. Wartość przedmiotu 

sporu w tej sprawie to kwota 14.400,00 zł (1.200,00 zł x 12 mc = 14.400,00 zł), czyli Pan Paweł będzie 

zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 750,00 zł. 

 

 



 
 

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  

ŁĘCZYŃSKI 

Zabezpieczenie roszczenia w procesie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 

 

Niejednokrotnie zdarza się sytuacja, w której alimenty są egzekwowane podczas gdy istnieją 

przesłanki ustalenia, że obowiązek alimentacyjny już wygasł. Warto w pozwie o uchylenie alimentów 

złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania sądowego np. poprzez 

obniżenie kwoty zasądzonych alimentów, zawieszenie postępowania egzekucyjnego zmierzającego 

do wyegzekwowania świadczeń itd. Dlaczego warto wnieść o udzielenie zabezpieczenia? 

W przypadku wydania orzeczenia o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną, bardzo 

trudne może okazać się odzyskanie wypłaconych już za ten okres świadczeń. 

 
 

Autor: Anna Rentflejsz – Radca Prawny 

 


