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1. Wprowadzenie – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 

nieodpłatna mediacja, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska  oraz 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 nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego  

Punkt 2 - GŁUSK - porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 11.00 - 15.00 
Poniedziałek: Bychawa  w godz. 11.00 - 15.00 Urząd Miejski w Bychawie,  
ul. Piłsudskiego 22 

Wtorek 13.00 - 17.00 
Wtorek: Bychawa  w godz. 13.00 - 17.00 Urząd Miejski w Bychawie,  
ul. Piłsudskiego 22  

Środa 10.00 - 14.00 Środa: Głusk w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

Czwartek 11:00-15:00 
Czwartek: Strzyżewice w godz. 11.00 - 15.00 Urząd Gminy  Strzyżewice, 
Strzyżewice 109 

Piątek 10.00 - 14.00 Piątek: Głusk w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

   

Punkt 1 - WYSOKIE- porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 10.00 - 14.00 Poniedziałek: Wysokie w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Wtorek 10.00 - 14.00 Wtorek: Zakrzew w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26 

Środa 10.00 - 14.00 Środa: Wysokie w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Czwartek 10.00 - 14.00 Czwartek: Zakrzew w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26 

Piątek 8:00-12:00 
Piątek: Krzczonów w godz. 8.00 - 12.00 Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Krzczonowie 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714  

lub e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl 
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Na jaką pomoc możemy liczyć?  

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.  

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.), 
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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. Śmierć osoby bliskiej nakłada na członków rodziny szereg formalności 

Śmierć osoby bliskiej – wstrząs, tragedia, rozpacz, ból, cierpienie, żal, tęsknota, udręka, smutek, 

przygnębienie, odrętwienie – te i inne uczucia towarzyszą rodzinie i przyjaciołom po stracie 

ukochanej osoby. Śmierć dla członków rodziny jest niewątpliwym ciosem. Przeżywają swój żal, ale  

muszą też zmierzyć się z rzeczywistością, bo trzeba jeszcze uporać się z różnymi formalnościami. 

Niezbędne formalności  

Śmierć członka rodziny lub przyjaciela z jednej strony przynosi pewną ulgę – kończy się bowiem 

cierpienie chorego, z drugiej strony – rodzina i bliscy pozostają w pełnej smutku i tęsknoty żałobie za 

ukochaną osobą, która odeszła. Żałoba, jako stan smutku, żalu, cierpienia i bólu może trwać przez 

długi czas i powracać w zmodyfikowanej formie, jest szczególnie trudnym stanem, gdyż wiąże się ze 

utratą, która jest nieodwracalna. Rodzina, w związku ze śmiercią jednego z jej członków, często 

jeszcze w emocjach musi dopełnić szeregu formalności. 

 

 

          Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Karta zgonu  

Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu karta zgonu będzie automatycznie wystawiona przez lekarza. 

Gdy zmarły przebywał w zakładzie opiekuńczym albo zginął podczas wypadku – wtedy to prowadzący 

oddział lub inne odpowiednie służby wystawiają kartę zgonu. 
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W przypadku, gdy ktoś zmarł w domu bądź w innych okolicznościach należy wezwać lekarza 

rodzinnego lub lekarza pogotowia ratunkowego – po godzinie 18 i w dni wolne od pracy. 

Na podstawie karty zgonu wystawiany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu. Karta zgonu 

będzie również potrzebna by skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który przewiezie ciało do 

kostnicy. 

 

Akt zgonu  

Akt zgonu, na podstawie karty zgonu, wystawia Urząd stanu Cywilnego (USC) właściwy dla 

miejsca, gdzie nastąpiła śmierć. Zgon należy zgłosić w USC w ciągu 3 dni od jego nastąpienia.  

 

 

 

Zobowiązani do zgłoszenia śmierci danej osoby są (w kolejności): 

 małżonek lub dzieci zmarłego 

 najbliżsi krewni lub powinowaci 

 osoby mieszkające w lokalu w którym zgon nastąpił 

 osoby, które były obecne przy śmierci lub zauważyły osobę zmarłą 

 administrator budynku, w którym zgon nastąpił 

Do zgłoszenia śmierci zobowiązany jest również szpital lub inny zakład, jeżeli zgon nastąpił na 

jego terenie. 

Do uzyskania aktu zgonu potrzebny jest również: 

 dowód osobisty osoby zmarłej 

o w przypadku jego braku oświadczenie zawierające dane zmarłego 

 odpis aktu urodzenia – w przypadku dzieci 

USC po dopełnieniu formalności wystawi akt zgonu. Skrócony odpis aktu zgonu wydawany jest 

bezpłatnie w 3 egzemplarzach, kolejne odpisy są wydawane na wniosek, za uiszczeniem opłaty 

skarbowej w wysokości 22 zł. 

 

Organizacja pogrzebu  

Wszelkie formalności związane z pochówkiem zorganizuje wybrany przez bliskich zmarłego 

zakład pogrzebowy. Wystarczy podpisać odpowiednie upoważnienie, wybrać datę pogrzebu, miejsce 

pochówku, wybrać trumnę i ewentualne szczegóły oprawy ceremonii. 

 

WAŻNE 

Gdy śmierć nastąpiła wskutek choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godz. 
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Zasiłek pogrzebowy  

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Nie musi to być członek 

rodziny zmarłego, w związku z tym, świadczenie to może otrzymać również pracodawca, dom 

pomocy społecznej, gmina, powiat lub osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.   

W przypadku członka rodziny kwota zasiłku jest niezmienna i wynosi 4000 zł. W drugim 

przypadku zasiłek jest przyznawany do wysokości poniesionych kosztów, ale max. do 4000 zł. 

Osoby, które pokryły koszty pogrzebu, mogą ubiegać się w ZUS o zasiłek pogrzebowy. Jeśli 

koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi 

między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów. 

 Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci: 

 ubezpieczonego – osoba podlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 

 osoby pobierającej emeryturę lub rentę 

 osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz 

spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania 

 członka rodziny  

– przez członków rodziny należy rozumieć: 

o małżonka, także w przypadku sądowo orzeczonej separacji 

o rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające 

o dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, umieszczone w rodzinie zastępczej 

o rodzeństwo 

o dziadkowie 

o wnuki 

o osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna 

 

Urlop okolicznościowy  

Osobie bliskiej zmarłego przysługuje również urlop okolicznościowy, o udzielenie którego 

należy zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy. 

Wymiar urlopu jest zależny od stopnia pokrewieństwa i przysługuje w wymiarze: 

 2 dni – w przypadku zgonu małżonka, dziecka, rodzica, ojczyma, macochy 

 1 dzień – w przypadku zgonu rodzeństwa, babci, dziadka lub innej osoby pozostającej 

na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką 

Urlop taki jest urlopem dodatkowym, nie wchodzi w skład urlopu wypoczynkowego. 

 

Odprawa pośmiertna  

Członkowie rodziny zmarłego pracownika mogą też otrzymać odprawę pośmiertną, jeżeli zgon 

nastąpił w czasie trwania stosunku pracy lub po jego rozwiązaniu, ale w czasie pobierania przez 
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pracownika zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Odprawę pośmiertną dzieli się 

pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny w równych częściach, a jeśli uprawniona do 

odprawy jest jedna osoba, wtedy przysługuje w wysokości 1/2 kwoty określonej w Kodeksie pracy. 

Zgodnie z Kodeksem pracy wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia 

pracownika u danego pracodawcy i wynosi równowartość: 

 1-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat 

 3-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat 

 6-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat 

 

Renta rodzinna 

Celem renty rodzinnej jest finansowe wsparcie (szczególnie dla małoletnich dzieci) po śmierci 

bliskiej osoby. Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłej osoby, która w chwili śmierci: 

 miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy  

o bądź spełniała warunki wymagane do jej uzyskania 

 pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalne 

 pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 

Do renty rodzinnej prawo mają między innymi dzieci ubezpieczonej osoby zmarłej, wnuki, 

rodzeństwo oraz inne dzieci, którymi opiekował się zmarły, a także wdowa (lub wdowiec) oraz 

rodzice po zmarłych dzieciach, też rodzina osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek 

przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Renta rodzinna jest uzależniona od ilości osób uprawnionych do niej i wynosi: 

 85% świadczenia zmarłego, jeśli uprawniona do renty jest jedna osoba; 

 90% świadczenia zmarłego, jeśli uprawnione do renty są dwie osoby; 

 95% świadczenia zmarłego, jeśli uprawnione do renty są trzy osoby lub więcej. 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenia i umowy 

Jeżeli pracownik był dodatkowo ubezpieczony (polisa), uprawniona osoba może ubiegać się  

u ubezpieczyciela m.in. o wypłatę sumy jako uposażony lub o tzw. rentę wyrównawczą.  

Jednocześnie należy pamiętać o zamknięciu wszystkich zobowiązań zmarłej osoby.  

Do zablokowania konta u operatora sieci komórkowej, konta bankowego, rozwiązania umowy – 

WAŻNE 

W celu ubiegania się o rentę rodzinną należy złożyć do ZUS właściwego ze względu na 

zamieszkanie osoby wnioskującej formularz ZUS Rp-2 oraz załącznik ZUS Rp-2a. 
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wystarczy akt zgonu. Do odblokowania środków na koncie bankowym potrzebne jest już 

poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. 

 

Stwierdzenie nabycia spadku 

W momencie śmierci następuje otwarcie spadku i nabycie spadku przez spadkobierców 

(ustawowych lub testamentowych). W pierwszej kolejności uprawniony do dziedziczenia musi podjąć 

decyzję czy w ogóle chce przyjąć spadek, czy go odrzuca. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu 

spadku składa się przed sądem, który wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Właściwym jest sąd rejonowy w miejscu, w którym ostatnio zamieszkiwał spadkodawca. 

Alternatywnie oświadczenie można złożyć przed notariuszem, który wystawia akt poświadczenia 

dziedziczenia. Do powyższego oświadczenia należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy oraz dane 

adresowe, a także dane spadkobierców (z adresami) oraz stopień ich pokrewieństwa ze zmarłym.  

Oświadczenie o nabyciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od podjęcia 

informacji o swoim prawie do spadku.  

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.  

poz. 109 ze zm.) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Po zarejestrowaniu u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia lub od dnia uprawomocnienia 

się postanowienia sądu, spadkobierca musi zgłosić spadek w Urzędzie Skarbowym.  

Tylko spadkobiercy z I grupy (najbliższa rodzina) są zwolnieni z podatku od spadku. 
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3. Typowe ubezpieczenia transportowe w transporcie krajowym 

Ubezpieczenia transportowe zwykle kojarzą się z podmiotami prowadzącymi działalność 

gospodarczą związaną z usługami przewozu lub spedycji, które muszą (ubezpieczenie OC) lub chcą 

się ubezpieczyć na wypadek różnych zdarzeń. Poza przewoźnikami ubezpieczeniami 

transportowymi zainteresowane są też podmioty, które zlecają przewóz własnych towarów.  

W każdej z tych sytuacji warto wybrać odpowiednie ubezpieczenie transportowe by chronić biznes 

i towary przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. 

Definicja ubezpieczenia 

Definicja umowy ubezpieczenie zawarta jest w Kodeksie cywilnym (dalej jako: KC). Przez 

umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego 

przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku 

a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art. 805 KC). 

Umowa ubezpieczenia może być zawarta tylko przez przedsiębiorcę w związku z tym jest 

zawsze umową handlową, co najmniej jednostronnie profesjonalną.  

 

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie  

W transporcie drogowym mogą wystąpić różne ryzyka, istnieje więc konieczność właściwego 

ubezpieczenia wśród podmiotów działających w branży transportowej. Dla takich przedsiębiorców 

istnieją trzy podstawowe rodzaje ubezpieczeń: OC Przewoźnika, Ubezpieczenie Cargo, Ubezpieczenie 

Casco oraz Ochrona Ubezpieczeniowa dla Pracowników. 

Podział ubezpieczeń transportowych ze względu na różne kryteria 

Kryterium Rodzaj ubezpieczenia 

Zależne od przedmiotu ubezpieczenia OC, Casco, Cargo, NW 

Ze względu na gałęzie transportu  

i specyfiki ryzyka 

morskie, rzeczne, lotnicze, lądowe (w tym: 

transport samochodowy, kolejowy, pocztowy) 

Zależne od zasięgu terytorialnego krajowe, międzynarodowe 

Zależne od czasu trwania zawarte na czas określony  

zawarte na podróż 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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Umowa ubezpieczenia OC 

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do 

zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim wobec 

których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony (art. 822. § 1 KC). 

Poza Kodeksem cywilnym w ubezpieczeniach transportowych będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej jako: UOFGU). Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny, uregulowany powyższą ustawą, zaspakaja roszczenia w zakresie ubezpieczeń 

obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów za szkody w mieniu i na osobie. 

 

Na osobie W mieniu W mieniu i na osobie 

Szkodę wyrządzono  
ruchem pojazdu  

nie ustalono kierowcy 
szkoda wyrządzona  

w okolicznościach 

uzasadniających 

odpowiedzialność cywilną 

posiadacza 

Szkodę wyrządzono  
ruchem pojazdu 

nie ustalono kierowcy 
równocześnie  towarzyszy temu 

szkoda na osobie [śmierć, 

naruszenie czynności narządu 

ciała, rozstrój zdrowia pow.14 dni] 

u któregokolwiek  

uczestnika zdarzenia 

posiadacz 

zidentyfikowanego 

pojazdu  

nie był ubezpieczony 

pomimo obowiązku 
ubezpieczenia 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

OC Przewoźnika  

Wśród umów ubezpieczeniowych w transporcie drogowym najpopularniejszą jest polisa od 

Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OC Przewoźnika). Polisa ta jest często wybierana przez 

przedsiębiorstwa transportowe działające w transporcie drogowym. Przede wszystkim wybierając OC 

Przewoźnika przedsiębiorstwa transportowe mogą przenieść odpowiedzialność finansową za 

ewentualne szkody transportowe, szkody w ładunku lub utratę ładunku na ubezpieczyciela.  

OC Przewoźnika jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym. Jednak ze względu na to, że 

gwarantuje ono bezpieczeństwo finansowe przewoźnika, dlatego warto je posiadać, aby ograniczyć 

straty związane z działalnością gospodarczą w branży transportowej. Dodatkowo ubezpieczenie to 

daje gwarancję bezpieczeństwa dla klientów za powierzony do przewozu towar. 

Wyłączenia OC Przewoźnika – są to takie okoliczności, gdy OC Przewoźnika nie działa. To 

przede wszystkim podstawowe sytuacje, np.  brak ochrony wystąpi przy przewozie materiałów 

niebezpiecznych, pieniędzy, dzieł sztuki, żywych zwierząt i in. Jednakże za dodatkową opłatą zakres 

polisy można rozszerzyć na wyżej wspomniane okoliczności. 
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Ważne elementy polisy, na które warto zwrócić uwagę: 

 suma gwarancyjna – górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela powinna 

pokrywać pełną wartość towaru przewożonego w jednym transporcie 

 asortyment towarów – wykazanie listy towarów, którą są przewożone lub mogą być  

w przyszłości przez cały okres trwania polisy 

 zasady parkowania pojazdu – możliwość parkowania poza parkingami strzeżonymi 

 zasięg terytorialny ubezpieczenia – tańsze polisy dają ochronę jedynie na terenie 

Polski 

 podwykonawcy – zakres ich odpowiedzialności 

 działanie siły wyższej – np. szkody powstały w wyniku rozboju 

 różne pojazdy – przewozy wykonywane przez wszystkie pojazdy bez obowiązku 

zgłaszania ubezpieczycielowi  

 rozszerzenie zakresu polisy o rażące niedbalstwo przewoźnika, kierowców, 

podwykonawców, winę nieumyślną 

 ochrona przed: niewpisaniem przewoźnika w list przewozowy, wydaniem towaru 

osobie nieuprawnionej, szkodami w związku z przewozem towarów i ładunków 

niebezpiecznych lub szybko psujących się produktów żywnościowych 

 szkody spowodowane przez imigrantów, który dostali się do przestrzeni ładunkowej 

lub polegające na wyłudzeniu towaru przez oszusta albo spowodowane wskutek 

nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym 

Ubezpieczenie Cargo  

Kolejnym ubezpieczeniem, które często stosowane jest w transporcie drogowym jest 

ubezpieczenie Cargo. To ubezpieczenie dotyczy zarówno właścicieli towarów, jak i przedsiębiorców 

zajmujących się ich transportem. Ubezpieczenie Cargo jest ubezpieczeniem mienia, czyli w tym 

przypadku transportowanych towarów. Jest to bardzo szerokie ubezpieczenie, które obejmuje 

ochroną przewożony ładunek od momentu załadunku do momentu jego wyładunku.  

W podstawowym pakiecie Cargo obejmuje zazwyczaj szkody w ładunku, szkody transportowe 

oraz utratę ładunku, które powstały w wyniku zdarzeń losowych. Aczkolwiek ubezpieczenie to można 

rozszerzyć o wiele innych zdarzeń. 

Określenie momentu odpowiedzialności 

Przy przewozie środkiem 

transportu należącym  

do ubezpieczonego 

od chwili zakończenia załadunku towaru na środek transportu 

do chwili rozładunku w miejscu przeznaczenia (określonym na 

fakturze lub w liście przewozowym) 

Przy przewozie 

wykonywanym odpłatnie 

przez uprawnionego 

przewoźnika 

od chwili przyjęcia mienia do przewozu (np. kurier odbiera 

przesyłkę w domu nadawcy) do chwili wydania mienia odbiorcy 

w miejscu przeznaczenia (określonym w dokumencie 

przewozowym) 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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Ubezpieczenie Casco  

Ubezpieczenie Casco jest ubezpieczeniem pojazdu w ruchu, zapewnia odszkodowanie za 

szkody częściowe i całkowite w zdarzeniach losowych (np. wypadki, kolizje, wandalizm, kradzieże), 

również na wskutek działania sił natury (np. powódź) powstałe podczas m.in. eksploatacji, postoju, 

załadunku, rozładunku, itp. 

 

 

 

 

 

Casco obejmuje ochroną środki transportu wraz z ich wyposażeniem (opcjonalnie również  

z przewożonymi ładunkami). Zakres ubezpieczenia ustalany jest przez każdy zakład ubezpieczeniowy 

indywidualnie z podmiotem ubezpieczającym się. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa dla pracowników 

Innym ubezpieczeniem stosowanym w branży transportowej jest Ochrona ubezpieczeniowa 

dla pracowników. Ubezpieczenie to nazywane jest OC Pracodawcy. To specjalna ochrona, która 

zwalnia przedsiębiorcę z odpowiedzialności finansowej za wypadki samych pracowników. Kierowcy 

pracują w trasie, istnieje duże ryzyko, że będą ofiarami wypadku. Pojawiają się również napady na 

kierowców lub na przewożony przez nich ładunek, które mogą kończyć się nawet śmiercią 

pracownika (wtedy do przewoźnika z roszczeniami zwraca się rodzina). Jeśli pracownik żyje, ale 

doznał uszczerbku na zdrowiu, również ma prawo domagać się odszkodowania, gdyż do zdarzenia 

doszło w czasie pełnienia przez pracownika obowiązków służbowych. Nie ma znaczenia, czy do 

wypadku doszło w trakcie jazdy, czy podczas odpoczynku, czyli odbywania tzw. pauzy. 

Ochrona ubezpieczeniowa dla pracowników obejmuje różnego rodzaju zdarzenia, które mogą 

spotkać kierowców lub innych pracowników transportu drogowego. 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Ruch środka transportu należy interpretować w ujęciu szerszym (sensu largo) 

Cały okres od wyruszenia w drogę transportu, ładunku lub pasażera aż do przybycia na 

miejsce przeznaczenia, w tym postoje, przeładunki, przejściowe składowania, itp. 

 



 
 

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

5
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

LUBELSKI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 621) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

OC Pracodawcy to przede wszystkim zabezpieczenie na okoliczność, 

jeśli pracownik po wypadku dozna trwałego lub czasowego uszczerbku na zdrowiu. 

 

PAMIĘTAJ! 

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie ponoszą odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia,  

np. gdy doszło do wypadku, po którym stwierdzono, że pojazd był w złym stanie technicznym 

Standardowy zakres ubezpieczenia obejmuje: 

 odszkodowanie na przypadku śmierci pracownika 

o dodatkowo świadczenia dodatkowe dla dzieci 

o dodatkowo koszty pogrzebu 

 świadczenie medyczne (zwykle pokrycie kosztów leczenia) 

o dodatkowo koszty z tytułu uciążliwego leczenia 

o koszty rehabilitacyjne 

 assstance medyczny (koszty transportu poszkodowanego 

z miejsca wypadku do miejsca leczenia lub zamieszkania  

o w tym koszty związane z organizacją transportu 

 przekwalifikowanie zawodowe, i in. 
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4. Umowa z fachowcem o wykonanie remontu 

Lato to idealny czas na przeprowadzenie różnych prac budowlanych. Zwykle mają one postać 

remontów czy drobnych modernizacji, czasem będzie to rozbudowa, nadbudowa czy przebudowa 

obiektu budowlanego. Niezależnie od skali takich prac, może być konieczna pomoc fachowca.  

Definicja remontu  

Remont budowlany, jako pojęcie, został zdefiniowany w ustawie Prawo budowlane (dalej jako: 

UPB). Zgodnie z tą ustawą remont budowlany jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym, robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (art. 3 pkt 8 UPB). Taka 

definicja odróżnia remont od robót polegających na modernizacji, rozbudowie, nadbudowie czy 

przebudowie obiektu budowlanego. Dopuszcza się przy remoncie stosowanie innych wyrobów niż 

były użyte w stanie pierwotnym. 

W budownictwie remonty dzielą się na: 

Rodzaj Opis 

Bieżące Polegają na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac 

konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu 

(budynku) i jego otoczenia w należytym stanie technicznym.  

W ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn 

ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynków. 

Interwencyjne Wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych 

różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami  

np. pęknięcie rury, wybuch (gazu), pożar itp. 

Kapitalne Polegają na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych lub 

uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia.  

Remonty kapitalne przeprowadzane są:  

 w celu przywrócenia pierwotnej wartości budynku lub budowli 

 często równolegle z modernizacją, która polega na wykonaniu 

nieistniejących wcześniej instalacji, np. kanalizacja, wodociąg, gaz, itp. 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

Umowa o roboty budowlane  

Umowa o roboty budowlane należy do kategorii nazwanych umów cywilnoprawnych, co 

oznacza, że jej pełna regulacja znajduje się w przepisach Kodeksu cywilnego (dalej jako: KC). 
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Wbrew swojej nazwie tego rodzaju umowa wcale nie musi dotyczyć sytuacji związanych 

wyłącznie z budową nowych domów i budowli. Z powodzeniem może być wykorzystana do 

mniejszych inwestycji, np. do remontów i modernizacji. Nie każdy inwestor posiada umiejętności, 

żeby przeprowadzić nawet drobny remont własnoręcznie. Osoby aktywne zawodowo nie posiadają 

też odpowiedniej przestrzeni czasowej na realizację takich inwestycji. W takich okolicznościach 

niezbędny będzie fachowiec (wykonawca), a więc konieczność zawarcia z nim odpowiedniej umowy. 

Zgodnie z treścią art. 647 KC, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się 

do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy 

technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy (lub 

remontu) i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

 

 

 

 

 

Wykonanie remontu jest więc także robotami budowlanymi, a powierzenie komuś wykonania 

prac remontowych następuje na podstawie umowy o prace budowlane. 

Robotami budowlanymi nie są drobne prace wykończeniowe wykonywane w domu lub 

mieszkaniu, np. położenie posadzki na tarasie, ale remont całej łazienki już tak. 

 

Strony umowy  

Stronami tego typu umowy są: 

• inwestor – osoba, dla której wykonywany jest remont, posiadająca na to odpowiednie środki 

finansowe 

• wykonawca remontu – może to być zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna wykonująca 

lub nie działalność gospodarczą 

Obowiązkiem inwestora jest przygotowanie miejsca, w którym remont będzie 

przygotowywany. Natomiast już po zakończeniu prac musi odebrać prace remontowe i zapłacić 

wcześniej uzgodnione wynagrodzenie. 

Na podstawie umowy dotyczącej wykonania remontu wykonawca zobowiązuje się do 

dokonania określonych prac zgodnie z przedstawionymi przez inwestora wskazówkami, projektami  

i planami. W umowie wskazany jest również termin, w jakim prace te powinny być ukończone. 

Wykonawca działa zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego. 

 

PAMIĘTAJ! 

Umowa o roboty budowlane, tak jak umowa o dzieło, jest umową rezultatu. 

W umowie o roboty budowlane należy określić OBIEKT,  

który ma zostać przez wykonawcę wykonany zgodnie z projektem i oddany. 

Efekt zleconych czynności powinien zostać precyzyjnie określony (projekt). 
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Przedmiot umowy 

W praktyce umowy tego rodzaju mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju remontów lub być 

nakierowane wobec przedmiotów, które nie zaliczamy do nieruchomości. 

Poprawnie określony przedmiot umowy o roboty budowlane zawiera w sobie pojęcie OBIEKTU. 

Przez obiekt, w rozumieniu art. 647 KC, rozumie się każdy zmaterializowany rezultat robót 

budowlanych lub będący efektem tych robót nakład na rzecz, który może zwiększać jej wartość  

i użyteczność jeżeli zostanie wykonany zgodnie projektem i zasadami wiedzy technicznej.  

Obiektem w rozumieniu powyższego przepisu mogą być zarówno konstrukcje naziemne, 

podziemne, powiązane z gruntem i wykonywane w drodze robót prowadzonych zgodnie z projektem 

oraz wymaganiami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

Forma i treść umowy 

Pomimo, iż przedmiotem umowy w znacznej części są nieruchomości, nie musi ona być 

zawierana w formie aktu notarialnego. Mało tego, dla ważności umowy nie jest potrzebna żadna 

forma, umowę można ważnie zawrzeć choćby ustnie. Jednakże umowa taka powinna być 

stwierdzona pismem – dla celów dowodowych. Wykonawca oraz inwestor samodzielnie mogą spisać 

umowę, nawet jeśli żadna ze stron nie posiada odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia prawnego. 

 

 

 

 

 

 

Każda ze stron musi być należycie zabezpieczona, a to wymaga zastosowania właściwych 

postanowień umownych, m.in. prawidłowo sformułowanych kar umownych. 

Każda umowa powinna w swej treści zawierać oznaczenie: 

• stron umowy – inwestora oraz wykonawcę 

• przedmiot umowy – należy możliwie jak najbardziej precyzyjne wskazać przedmiot  

inwestycji, miejsce jej wykonania oraz czas, w którym musi zostać oddany do użytku 

WAŻNE  

Nie ma żadnego wymogu co do formy zawarcia umowy, jednakże w przypadku zawarcia jej 

ustnie, może to znacznie utrudnić ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z 

nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania umowy. Trudniej będzie bowiem 

udowodnić treść poczynionych ustaleń co do sposobu wykonania, użytych materiałów, 

terminów, ewentualnych kar umownych, itp. 

WAŻNE 

Zawarte w art. 647 KC pojęcie OBIEKT jest szersze od pojęcia OBIEKT 

BUDOWLANY w rozumieniu art. 3 UPB. 
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• cena – inwestor zobowiązuje się zapłacić na rzecz wykonawcy cenę, która może być płatna 

jednorazowo, zaliczkowo lub ratalnie 

• podstawowe prawa i obowiązki każdej ze stron – dodatkowo z ustaleniem konsekwencji w 

przypadku naruszenia postanowień umownych 

 

Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie za usługi remontowe jest jednym z ważniejszych elementów umowy  

i zazwyczaj od tej kwestii rozpoczynają się negocjacje, więc jest mało prawdopodobne, żeby strony 

nie uzgodniły ceny za remont. Zwykle też wynagrodzenie za dokonane prace remontowe ustalane 

jest na podstawie kosztorysu lub ryczałtowo.  

Jeżeli strony nie określiłyby wysokości wynagrodzenia, ani nawet nie została wskazana 

podstawa do jego ustalenia – należy uznać, że wynagrodzenie będzie w wysokości zwyczajowo 

przyjętej za remont tego typu. Jeżeli ustalenie wynagrodzenia nie jest w ogóle możliwe, inwestor 

powinien zapłacić wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym 

nakładom wykonawcy. 

 

Odstąpienie od umowy 

Istnieją przypadki, w których inwestor może odstąpić od umowy. Ma to miejsce, gdy: 

• wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem remontu i wiadomo, że nie ukończy remontu  

w umówionym terminie 

• po odbiorze prac zauważone zostaną istotne wady 

• prace remontowe przeprowadzane są w sposób sprzeczny z umową lub wadliwy (inwestor 

musi najpierw wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania remontu) 

Jeżeli ujawnią się wady mało istotne - inwestor może żądać ich usunięcia w odpowiednim 

terminie albo zażądać obniżenia wynagrodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE  

Wszystkie wady, usterki, niezgodności powinny być zgłaszane inwestorowi niezwłocznie.  

W przeciwnym razie wykonawca może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną inwestorowi w związku z niezawiadomieniem o przeszkodach czy utrudnieniach. 
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Odbiór 

Strony powinny określić termin odbioru prac. Może to nastąpić po zakończeniu wszystkich prac 

albo można umówić się na odbiór poszczególnych etapów remontu. Wówczas również zapłata 

powinna następować proporcjonalnie do wykonanych części remontu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR 

PROTOKÓŁ odbioru robót  

 

Protokół z dnia ............. w……………. dot. odbioru robót wykonanych przez ........................................ w obiekcie przy ul 

....................... w .................... na podstawie umowy z dnia .................. na rzecz Zlecającego .......................................  

Komisja w składzie:  

1. ....................................................  
2. .................................................... 
3. ......................................................  

Po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami stwierdza co następuje:  

1. Roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym  *)  - dobrze, -źle,  
- z wadami wymienionymi w załączniku nr…., które Wykonawca zobowiązuje się usunąć  
w terminie do dnia…………………  

2. Roboty rozpoczęto dnia ...................... zakończono dnia .......................  
Termin wykonania robót został *) - dotrzymany – przekroczony o …… dni z powodu .........………………… 

Komisja postanowiła: *) 

1. Uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy  
2. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem ..................  

Dodatkowe ustalenia stron: .........………………………………………………………………………………… .........…………….… 

  

Podpisy Komisji:   

1. ....................................................  

2. .................................................... 

3. .................................................... 

 

*) zaznaczyć właściwe 

Przy udziale:  

1. ............................................. 

2. …………………………………………  
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5. Termin na złożenie deklaracji o źródle ciepła i spalaniu paliw 

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając 

odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z przepisów ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.  

 

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (dalej jako: CEEB) jest to system informacji  

o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Ewidencja ta została utworzona w wyniku nowelizacji 

ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.  

Celem CEEB jest zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 

mieszkalnych i niemieszkalnych. Zebranie przedmiotowych informacji, pozwoli podejmować 

skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza. CEEB będzie ważnym narzędziem 

wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie dostępne będą 

informacje na temat programów finansowania wymiany pieców. 

Obowiązek inwentaryzacji budynków przez gminy wynika bezpośrednio z programów ochrony 

powietrza (POP). Objęci spisem są nie tylko właściciele domów ale też mieszkańcy bloków. Za tych 

ostatnich zbiorowo deklaracje złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankcje za barak deklaracji 
Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami 

sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. Przepisy art. 27h ustawy  

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej 

jako: UEEB) wprowadzają sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia  

w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest 

wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zobowiązany do złożenia 

deklaracji zorientuje się, że nie złożył jej zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta)  sprawdzi i podejmie stosowne kroki sankcyjne, może uniknąć kary, składając 

spóźnioną deklarację w ramach czynnego żalu. 

 

 

 

PAMIĘTAJ O TERMINIE! 

Do 30 czerwca 2022 r. należy dokonać deklaracji posiadanych w domu źródeł ciepła, które 

muszą być ujęte w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele tego 

typu urządzeń są zobowiązani  

do złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw. 
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Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do 

składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji 

nie złożyły. Zatem, czynem podlegającym sankcji w postaci grzywny nakładanej w drodze mandatu 

karnego lub orzeczenia sądu jest – nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. 

 

 

 

 

 

 

 

Sankcją przewidzianą w ustawie jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach 

postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie. 

W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, 

aczkolwiek kary pieniężne nakładane w formie grzywny stanowić będą dochody własne gminy. 

 

Lista urządzeń dla CEEB 

Praktycznie wszystkie źródła ciepła trzeba zgłosić w deklaracji do CEEB. Tworzona ewidencja 

dotyczy każdego sposobu zaopatrywania budynku w ciepło grzewcze, także z wykorzystaniem 

najnowocześniejszych technologii. W formularzu są wymienione wszystkie możliwe źródła ciepła. 

Trzeba zaznaczyć, które są zainstalowane i eksploatowane oraz podać ich liczbę. W formularzu 

deklaracji jest również rubryka dotycząca sposobu wykorzystania – do ogrzewania budynku i/lub 

produkcji ciepłej wody użytkowej. 

Należy zgłosić wszystkie źródło ciepła używane w danym domu. Na przykład w sytuacji, gdy  

w budynku jest wykorzystywanych kilka, np. kominek oraz pompa ciepła zasilana z instalacji 

fotowoltaicznej, trzeba zaznaczyć odpowiednie pozycje. 

Lista urządzeń objęta obowiązkiem zgłoszenia do CEEB jest dość szeroka, m.in. są to: 

 piec – wolnostojący, kaflowy, też tzw. koza 

 kominek 

 kuchnia węglowa 

 kotły i grzejniki gazowe 

 kotły na paliwa stałe 

PRZEPISY 

art. 27h UEEB 

• Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, 

podlega karze grzywny. 

• Nie podlega karze za wykroczenie, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli 

złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia. 

• Orzekanie w ww. sprawach następuje na podstawie przepisów ustawy– Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia. 

WAŻNE 

Osoby, które nie złożą deklaracji, muszą liczyć się z wysokimi karami. 

Zaniedbanie powyższego obowiązku wiązać się będzie z mandatem do 500 zł.  

Sąd może zaś zadecydować o grzywnie do 5 tys. złotych. 
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 pompa ciepła 

 instalacja fotowoltaiczna 

 kolektor słoneczny 

 ogrzewanie elektryczne 
 

Termin składania deklaracji   
Od 1 lipca 2021 r, każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć 

deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do CEEB.  

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie 

deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od 

uruchomienia nowego źródła ciepła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposoby składania deklaracji   
Deklarację CEEB składa się na urzędowym formularzu, który można pobrać w urzędach gmin 

lub miast bądź ze strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: zone.gunb.gov.pl   

Deklarację do CEEB można złożyć:  

 przez Internet lub  

 w wersji papierowej  

 

Wersja elektroniczna 

Deklarację można złożyć samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej. W tym celu 

należy wejść na stronę internetową swojej gminy lub miasta, wpisując w pole SZUKAJ: CENTRALNA 

EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW. Żeby złożyć deklarację elektronicznie należy posiadać profil 

zaufany lub podpis elektroniczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklarację elektroniczną można też złożyć za pośrednictwem strony internetowej Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków. Na rządowej witrynie można również dowiedzieć się, jak to zrobić. 

WAŻNE 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 

Każdy właściciel albo zarządca  budynku lub lokalu, który jest zasilany przez 

źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, 

pompa ciepła itd. ma obowiązek złożyć deklarację do CEEB. 

WAŻNE  

Zaloguj się w bazie CEEB na stronie internetowej Ewidencji: ceeb.gov.pl 

Możesz to zrobić za pomocą: 

• profilu zaufanego 

• e-dowodu 

• Mojego ID 

Wypełnij deklarację: 

• formularz A – dla budynków i lokali mieszkalnych 

• formularz B – dla budynków i lokali niemieszkalnych (użytkowych) 
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Wersja papierowa 

Wersję papierową można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla 

umiejscowienia budynku albo wysłać listem. Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych w formie papierowej dostępne są na stronie internetowej każdej gminy/ miasta. 

Dla osób nie mających możliwości wydrukowania deklaracji urząd każdej gminy/miasta jest 

zobowiązany przygotować wydrukowane kopie deklaracji, które są dostępne do pobrania w Biurze 

Obsługi Interesanta w urzędzie. 

Deklaracje, które zostały złożone w formie papierowej, zostaną wprowadzone do systemu 

przez urzędników. Mają oni na to 30 dni (nowe źródła) lub 6 miesięcy (stare źródła). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z  2022  r.  poz. 438). 

 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASZ PYTANIA? NIE JESTEŚ SAM! 

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zamieszczone są wszelkie 

informacje dot. sposobu wypełniania i składania deklaracji, terminów, sankcji, poprawy 

błędów i korekt, uprawnień gmin, i in. 

W formie pytań i odpowiedzi 

Szczegóły:  https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi 

 

 



 
 

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

5
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

LUBELSKI 

6. Zażalenie na postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia 

W przypadku sporów sądowych czas często odgrywa kluczową rolę. Od przygotowania i złożenia 

pozwu do wydania orzeczenia przez sąd może upłynąć wiele miesięcy, a nawet lat. Prawo polskie 

daje wierzycielowi środki, dzięki którym może wzmocnić swoją pozycję w procesie. Jednym z nich 

jest możliwość złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Zabezpieczenie takie jest 

udzielane w formie postanowienia sądu i uniemożliwia dłużnikowi rozporządzenie majątkiem, 

które mogłoby wywrzeć niekorzystne skutki dla wierzyciela i dochodzonych przez niego roszczeń. 

Istota i cel zabezpieczenia roszczenia  

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: KPC) zabezpieczenia 

roszczenia, może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie 

oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (art. 7301 §1 KPC). 

Zabezpieczenie roszczenia uniemożliwia dłużnikowi rozporządzenie majątkiem, które mogłoby 

wywrzeć niekorzystne skutki dla wierzyciela i dochodzonych przez niego roszczeń, czyli udzielenie 

zabezpieczenia przez sąd uniemożliwia dłużnikowi wyzbycie się majątku przed zakończeniem 

postępowania sądowego i tym samym stać się wobec wierzyciela niewypłacalnym. Wierzyciel ma 

pewność, że dłużnik posiada środki, które zaspokoją jego roszczenie. 

Celem postępowania zabezpieczającego jest więc zapewnienie ochrony prawnej wierzycielowi, 

zapewnienie możliwości przeprowadzenia w przyszłości postępowania egzekucyjnego, które 

zakończy postępowanie sądowe w sprawie dochodzenia należnego roszczenia. Poza tym ma na celu 

także ułatwienie dochodzenia roszczeń poprzez usprawnienie postępowania egzekucyjnego oraz 

umożliwienie lub ułatwienie osiągnięcia innego celu postępowania, tymczasowe zaspokojenie 

roszczeń. 

 

 

 

 

 

Postępowanie zabezpieczające ma charakter postępowania pomocniczego w stosunku do 

postępowania rozpoznawczego oraz postępowania egzekucyjnego, gdyż postępowanie o udzielenie 

zabezpieczenia musi zawsze nawiązywać do określonego postępowania rozpoznawczego. Pomimo 

pomocniczego charakteru postępowanie to cechuje samodzielność funkcjonalna i strukturalna. 

Postępowania tego nie należy wiązać wyłącznie z egzekucją i jego zadanie wykracza poza 

zapewnienie wykonalności przyszłego merytorycznego orzeczenia w sprawie. 

 

PAMIĘTAJ! 

Kiedy przyczyna udzielenia zabezpieczenia odpadnie lub się zmieni,  

obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany  

prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia. 
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Rozpoznanie wniosku  

W postępowaniu zabezpieczającym od sądu należy uznanie czy wnioskujący w należyty sposób 

uprawdopodobnił swoje roszczenie. Dlatego tak ważne jest dołączenie do wniosku szczegółowego 

uzasadnienia i wszelkich dokumentów potwierdzających fakty wskazane przez wnioskodawcę. 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia, co do zasady, podlega rozpoznaniu na posiedzeniu 

niejawnym bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. 

Jednakże termin ten jest dla sądu jedynie terminem instrukcyjnym i niezachowanie go przez sąd nie 

pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Zabezpieczenie roszczenia jest udzielane w formie 

postanowienia sądu. 

Może zdarzyć się, że w postanowieniu sądu o zabezpieczeniu na dłużnika nałożony zostanie 

obowiązek, który jest bezzasadny, albo nie jest adekwatny, wygórowany, ewentualnie ogranicza 

zobowiązanego w dysponowaniu swoim majątkiem, które może powodować szkodę. 

 

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu 

Zasadniczym środkiem odwoławczym w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia jest 

zażalenie, co wprost potwierdza przepis art. 741 KPC stanowiąc, że na postanowienie sądu pierwszej 

instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. 

Zażalenie jest środkiem odwoławczym przysługującym co do zasady. 

Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, 

zaskarżalne są także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym 

udzielono zabezpieczenia (art. 742 § 1 KPC), czy postanowienia stwierdzające upadek zabezpieczenia 

lub oddalające wniosek o stwierdzenie upadku zabezpieczenia (art. 7541 § 3 KPC). Niniejsza 

procedura obejmuje zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu (rozumiane jako postanowienie  

o udzieleniu zabezpieczenia bądź oddaleniu wniosku o zabezpieczenie), ale w wypadku pozostałych 

postanowień zasady wnoszenia i rozpoznania zażalenia są takie same. 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ! 

Wnosząc zażalenie do sądu jednocześnie złóż wniosek o wstrzymanie wykonania 

zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. 
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Ponieważ postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia, które podlega wykonaniu w drodze 

egzekucji, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu, należy wraz z zażaleniem złożyć wniosek  

o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. 

W praktyce oznacza, że z postanowieniem o zabezpieczenie powództwa uprawniona osoba 

może pójść do komornika i w drodze egzekucji komorniczej ściągać należności. Składając wniosek  

o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia nie będzie 

to możliwe. Jednak to od sądu zależy, czy pozytywnie rozpatrzy taki wniosek. 

Termin do wniesienia zażalenia  

Termin do wniesienia zażalenia wynosi obecnie co do zasady tydzień od dnia doręczenia 

postanowienia z uzasadnieniem (wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy sąd odstępuje od uzasadnienia 

postanowienia i wtedy termin liczony jest inaczej). Nie można jednak zapominać, że sąd sam  

z własnej inicjatywy nie prześle obecnie uzasadnienia swojego postanowienia wydanego na 

posiedzeniu niejawnym. Dlatego trzeba złożyć i prawidłowo opłacić wniosek o uzasadnienie 

postanowienia zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. 
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WZÓR  

 

                    Miejscowość, dnia …………...r. 

   

 

Sąd Rejonowy w ………………. 

Wydział ……………………. 

ul. 3 Maja 29 

00 – 000 ………………………………… 

 

 

Powód:......................................................................................................................... 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

Pozwany:.....................................................................................................................  

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

Sygn. akt ......................... 

 

 

ZAŻALENIE POZWANEGO  

na postanowienie sądu o zabezpieczenie roszczenia 

W imieniu własnym zaskarżam postanowienie Sądu Rejonowego……………… z dnia ......................r. 

sygn. akt ............ doręczonego w dniu................................ r. dotyczącego zabezpieczenia 

roszczenia powoda poprzez zajęcie mojej nieruchomości. 

Jednocześnie  wnoszę o: 

1. uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości  

2. wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia 

 

UZASADNIENIE 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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Zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczącego zabezpieczenia 

Niezależnie od możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o zabezpieczenie 

powództwa, kiedy przyczyna udzielenia zabezpieczenia odpadnie lub się zmieni, obowiązany może  

w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono 

zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie natomiast upada automatycznie (z mocy samego prawa), jeżeli obowiązany 

złoży na rachunek depozytowy sądu sumę zabezpieczenia – wskazaną przez uprawnionego we 

wniosku o udzielenie zabezpieczenia. 

W innych przypadkach to sąd decyduje, czy rzeczywiście zmieniły się podstawy dla udzielonego 

zabezpieczenia i czy w związku z tym należy je uchylić albo zmodyfikować. Postanowienie dotyczące 

uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy, co 

oznacza, że i wierzyciel może przedstawić na niej swoje twierdzenia i argumenty. 

Wniesienie zażalenia na takie postanowienie, tj. uchylające lub zmieniające postanowienie  

o udzieleniu zabezpieczenia, które może złożyć wnioskujący o zabezpieczenie, wstrzymuje wykonanie 

tego postanowienia. Oznacza to, że aż do momentu rozstrzygnięcia zażalenia zabezpieczenie będzie 

funkcjonowało w pierwotnym zakresie. 

 

Koszty wniesienia zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu 

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu podlega opłacie. Ustawa kosztach sądowych  

w sprawach cywilnych stanowi, że od zażalenia należy uiścić 1/5 część opłaty jaka była należna od 

wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. 

PRZYKŁAD 

Jan (powód) wnosi o zabezpieczenie swojego roszczenia poprzez zajęcie nieruchomości 

Karola (pozwany). Wartość nieruchomości Karola wynosi 320.000 zł. Koszt opłaty od 

pozwu wynosiłby 5% tejże kwoty, czyli 16.000 zł. W związku z tym, że opłata od wniosku 

Jana o zabezpieczenie powództwa wynosi 1/4 część opłaty należnej od pozwu, dlatego 

Jan będzie zobowiązany uiścić opłatę w kwocie 4.000 zł (1/4 od 16.000 zł). Natomiast, 

gdy Karol wniesie zażalenie na postanowienie sądu o zabezpieczeniu (zajęcie jego 

nieruchomości) będzie musiał dokonać opłaty w wysokości 1/5 opłaty jaką poniósł Jan od 

swojego wniosku o zabezpieczenie, czyli Karol od zażalenia na to postanowienie zapłaci  

800 zł (1/5 od 4.000 zł). 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.) 

 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1125) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 


