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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  

Porady Obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  7:30-11:30 Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka 

b)      wtorek  8:30-12:30 Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk 

c)     środa  9:00-13:00 Gminna Biblioteka w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8 c, 22-360 Rejowiec 

d)    czwartek  

I półrocze 12:00-
16:00                                           
II półrocze 7.30-
11.30 

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

e)     piątek  12:00-16:00 Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm 

Porady prawne 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  8:30-12:30 Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin 

b)     wtorek  8:30-12:30 Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta 

c)      środa  8:00-12:00 Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień 

d)     czwartek  8:30-12:30 Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole 

e)      piątek  7:30-11:30 Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź 
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Zapisy na wizyty: 

1. zapisy pod numerem telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy 

Starostwa Powiatowego w Chełmie 7:30 – 15:30) 

2. za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: 

https://np.ms.gov.pl/zapisy 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji 

 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

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

mediatorem 
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  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

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

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Kto może skorzystać? 

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.), 

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.  

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. Przezorny jest zawsze ubezpieczony, czyli charakter prawny umowy 

w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 

Ubezpieczając się, zabezpieczamy się przed stratami finansowymi, które moglibyśmy mocno odczuć 

w domowym budżecie. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia niepożądanego (czasem niebezpiecznego) 

zdarzenia, warto, a czasami mamy obowiązek ubezpieczyć się. Ubezpieczamy to, co jest dla nas 

szczególnie cenne – życie, zdrowie, majątek. Ubezpieczenie daje pewność, że gdy dojdzie do 

powstania wypadku (zdarzenia losowego), wówczas zobowiązuje to zakład ubezpieczeń do wypłaty 

odszkodowania i nie poniesiemy dużych strat. 

 

Definicja ubezpieczenia 

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

umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń 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). Zatem umowa ubezpieczenia stanowi 

zgodne oświadczenie woli klienta, który poszukuje ochrony ubezpieczeniowej oraz towarzystwa 

ubezpieczeniowego. Ponadto jest to umowa: 

 nazwana – uregulowana jest w kodeksie cywilnym 

 odpłatna – świadczenie ochrony ubezpieczeniowej przez towarzystwo 

ubezpieczeniowe ma charakter odpłatny, czego wyrazem jest konieczność zapłaty 

składki ubezpieczeniowej przez ubezpieczającego; 

 dwustronnie zobowiązująca - Obie strony są jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem 

 kauzalna – zależna jest od istnienia prawidłowej przyczyny 

 konsensualna – staje się skuteczna przez samo porozumienie stron, poprzez złożenie 

zgodnych oświadczeń woli przez strony 

 losowa – efekt umowy zależy od zaistnienia zdarzenia przyszłego i niepewnego 

 wzajemna – obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich 

ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej  

 najwyższego zaufania – zawierana na podstawie fatów podanych ubezpieczającemu 

przez ubezpieczającego bez weryfikacji podanych informacji o ryzyku 

 stałej współpracy kontraktowej – strony umowy ubezpieczenia są zobowiązane do 

współpracy ze sobą jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w trakcie okresu 

jej trwania oraz po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego. 

 kwalifikowana podmiotowo – zawierana w zakresie działalności przedsiębiorstwa 

ubezpieczyciela spełniającego wymogi prawne takiej działalności 
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Strony umowy ubezpieczenia 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

Świadczenia stron  

Na treść umowy składają się jej essentialia negotti oraz główne świadczenie stron. Do 

essentialia  negotii umowy ubezpieczenia zalicza się postanowienia określające zdarzenie losowe oraz 

interes ubezpieczonego, któremu zdarzenie owo zagraża. Głównym świadczeniem ubezpieczającego 

jest zapłata składki ubezpieczeniowej, natomiast głównym świadczeniem zakładu ubezpieczeń – 

zapłata umówionego odszkodowania lub świadczenia. 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Świadczenie ubezpieczającego polega na:  

 zapłacie składki – w zamian za ponoszenie ryzyka ochrony ubezpieczeniowej przez 

ubezpieczyciela 

Umowa ubezpieczenia  

może być zawarta tylko przez 

przedsiębiorcę posiadającego 

odpowiednią formę prawną  

i występującego jako zakład  

lub towarzystwo ubezpieczeń.  

W związku z tym jest zawsze 

umową handlową co najmniej 

jednostronnie profesjonalną. 

 

Drugą stroną umowy  

może być każdy podmiot. 
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 dokonaniu powinności ubezpieczającego – np. ubezpieczający obowiązany jest podać 

do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które 

ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych 

pismach 

 

Natomiast istota świadczenia ubezpieczyciela polega na ponoszeniu ryzyka wypłaty 

przewidzianego w umowie odszkodowania co ma bezpośredni wpływ na charakter prawny tego 

świadczenia. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej współistnieje ze świadczeniem o charakterze 

pieniężnym  i stanowi obok niego równorzędne świadczenie główne ubezpieczyciela. 

Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie: 

 przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą 

wskutek przewidzianego w umowie wypadku 

 przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego 

świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby 

ubezpieczonej 

 

Obowiązki stron umowy ubezpieczenia 

Podstawowym obowiązkiem zakładu ubezpieczeń jest wypłata uprawnionemu z umowy 

należnego świadczenia – odszkodowania przy ubezpieczeniu majątkowym lub umówionej sumy 

pieniężnej, renty lub innego umówionego świadczenia – w przypadku ubezpieczenia osobowego, na 

wypadek zajścia określonego w umowie zdarzenia. 

Podstawowym obowiązkiem ubezpieczonego jest terminowe opłacanie składki 

ubezpieczeniowej. W przypadku niektórych ubezpieczeń opóźnienie w opłacaniu składki może 

spowodować, że w okresie ubezpieczenia nie objętym składką, odpowiedzialność zakładu 

ubezpieczeń zostanie wyłączona. 
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Obowiązki ubezpieczyciela  

wobec ubezpieczającego 

Obowiązki ubezpieczającego  

wobec towarzystwa ubezpieczeniowego 

 dostarczenie OWU danej polisy przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia 

 stwierdzenie zawarcia umowy 

ubezpieczenia poprzez dostarczenie 

dokumentu ubezpieczenia – polisy, 

certyfikatu ubezpieczenia, itd. 

 podanie w dokumencie ubezpieczenia 

treści OWU (najważniejszych 

postanowień), na których podstawie 

umowa ubezpieczenia została zawarta 

 spełnienie umówionego świadczenia 

w razie wystąpienia wypadku 

ubezpieczeniowego 

 podanie dokładnych i prawdziwych 

informacji we wniosku ubezpieczeniowym 

 informowanie towarzystwa o istotnych 

zmianach, które mogą być powodem 

wzrostu ryzyka wystąpienia wypadku 

ubezpieczeniowego, a tym samym 

ponownego przeliczenia składki  

 w razie wystąpienia wypadku 

ubezpieczeniowego wykorzystanie 

dostępnych środków i metod w celu 

minimalizacji szkody oraz niezwłoczne 

poinformowanie towarzystwa 

ubezpieczeniowego o szkodzie 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majątkowe 

Istnieją pewne różnice pomiędzy ubezpieczeniami osobowymi a ubezpieczeniami 

majątkowymi. Wyróżnia się wiele kryteriów, w których te różnice występują.  

Ubezpieczenia osobowe dotyczą pokrywania potrzeb finansowych, które powstały w wyniku 

pewnych zdarzeń losowych wpływających na życie człowieka. W ramach ubezpieczeń osobowych 

wyróżnia się też ubezpieczenie na życie, które jest wyrazem odpowiedzialności dorosłych za 

przyszłość swoich dzieci (bliskich), szczególnie jeśli dorosłymi są osoby często podróżujące, pracujące 

w niebezpiecznych warunkach lub uprawiające sporty ekstremalne. 

Ubezpieczenia majątkowe natomiast mają pokrywać starty materialne, które powstały  

w wyniku określonej szkody, często związanej z występowaniem sił natury (żywioły) lub zdarzeń 

ubocznych, dodatkowych, np. włamania, kradzieże, uszkodzenia mienia, itp.  

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

W przypadku ubezpieczeń osobowych przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko osobowe 

dotyczące życia, zdrowia oraz zdolności do pracy osoby ubezpieczonej. Przedmiotem 

ubezpieczenia majątkowego jest natomiast ryzyko majątkowe obejmujące prawa 

i obowiązki majątkowe osoby, która posiada ubezpieczenie. 
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Kryteria rozróżniające te dwa typy ubezpieczeń to przede wszystkim: 

 przedmiot 

 podmiot ubezpieczenia 

 szkoda 

 suma ubezpieczenia 

 charakter świadczenia   

 czas obowiązujący w ubezpieczeniach 

Przedmiot ubezpieczenia 

W ubezpieczeniach osobowych przedmiotem ubezpieczenia będzie ryzyko osobowe, które 

dotyczy życia, zdrowia oraz zdolności do pracy osoby, która jest ubezpieczona. Przedmiotem 

ubezpieczenia majątkowego natomiast będzie ryzyko majątkowe, które obejmuje prawa oraz 

obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej.  

Podmiot ubezpieczenia 

W pierwszym wypadku ubezpieczenie dotyczy tylko i wyłącznie osoby fizycznej, natomiast  

w ubezpieczeniu majątkowym podmiotem są zarówno osoby fizyczne jak i prawne.  

Szkoda  

W ubezpieczeniach osobowych szkoda ma charakter wyrażony w pieniądzu i nie zawsze jest to 

charakter negatywny. Natomiast w ubezpieczeniu majątkowym szkoda ma charakter wyrażony  

w pieniądzu i dotyczy zdarzenia negatywnego.  

Charakter świadczenia 

Charakter ubezpieczenia osobowego wyraża się w świadczeniu pieniężnym (jednorazowym lub 

jako renta), natomiast w przypadku ubezpieczenia majątkowego jest to zawsze odszkodowanie. 

 

Podstawa prawna: 

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

 

 

Autor: Dorota Ulikowska Prawnik/Mediator 
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3. Przymusowy urlop - wyjątki, gdy pracodawca może narzucić 

wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego 

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi, czyli każdemu zatrudnionemu na podstawie 

umowy o pracę, urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik 

uzyskał do niego prawo. Urlop jest prawem pracownika do wypoczynku w czasie dla niego  

dogodnym, aczkolwiek zgodnie z planem urlopów i za zgodą pracodawcy, gdyż pracodawca 

obowiązany jest wziąć pod uwagę wniosek urlopowy pracownika i jednocześnie konieczność 

zapewnienia normalnego toku pracy w swoim zakładzie. W pewnych okolicznościach pracownik 

będzie musiał wykorzystać, a pracodawca będzie mógł zmusić pracownika do urlopu. 

Zasada wypoczynku, czyli prawo do urlopu 

Prawo do wypoczynku zostało uregulowane już w art. 66 ust. 2 Konstytucji RP – pracownik ma 

prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów, zaś 

maksymalne normy czasu pracy określa ustawa. 

Natomiast zgodnie z podstawową zasadą wynikającą z Kodeksu pracy (dalej jako: KP), gdzie 

ustawodawca powtórzył konstytucyjny przepis, pracownik ma prawo do wypoczynku, który 

zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych (art. 

14 KP). W związku z powyższym pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego 

urlopu wypoczynkowego i nie może się zrzec tego prawa (art. 152 KP).  

Z  urlopu wypoczynkowego pracownik może skorzystać po złożeniu wniosku urlopowego, jeżeli 

pracodawca wyrazi zgodę na jego udzielenie. Ważne jest też wcześniejsze zaplanowanie swojego 

urlopu w uzgodnionym z pracodawcą na dany rok planie urlopów (art. 163 KP).  

Płatny urlop przysługuje w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od stażu (art. 154 KP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORZECZNICTWO 

Sąd Najwyższy wyrok z 25 stycznia 2005 r. o sygn. akt I PK 124/05: 

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w 

określonym rozmiarze i terminie określonym według ustalonych zasad, a z drugiej 

strony pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu (por. art. 152 § 2 Kodeks pracy) i 

nie może odmówić wykorzystania urlopu udzielonego zgodnie z przepisami prawa 

pracy. 
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Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego 

Co do zasady przepisy nie uprawniają pracodawcy do stosowania wobec pracownika przymusu 

w zakresie terminu wykorzystania przez niego urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie Kodeks pracy 

oraz ustawa „Covidowa” wprowadzają w tej materii wyjątki.  

 

Wyjątki stosowania przez pracodawcę przymusu  

w zakresie terminu wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Ad. 1. Zaległy urlop 

Na podstawie art. 169 KP urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 

(czyli zgodnie z planem urlopów) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września 

następnego roku kalendarzowego.  

Powyższa reguła nie dotyczy części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 KP, gdyż pracodawca 

jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż  

4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym (tzw. urlop na żądanie). Pracownik zgłasza takie żądanie 

udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

W przypadku urlopu zaległego pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem 

terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w powołanym 

wyżej przepisie. 

 

 

 

 

 

ORZECZNICTWO 

Sąd Najwyższy wyrok z 25 stycznia 2005 r. o sygn. akt I PK 124/05:  

Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie 

wyraża na to zgody. 
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Ad. 2. Urlop w okresie wypowiedzenia 

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać 

przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku 

wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru 

wynikającego z przepisów art. 1551 KP. Przepis wynikający z art. 1551 KP reguluje kwestię wymiaru 

urlopu i sposobu jego wyliczenie do okresu przepracowanego u tego i kolejnego pracodawcy w roku 

ustania stosunku pracy. 

 

 

 

 

 

 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę może 

być wynikiem porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Dochodzi wówczas do 

zawarcia dodatkowej umowy między stronami stosunku pracy. Jeżeli z takiej umowy nie wynika 

obowiązek pracownika wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie nieświadczenia pracy, to 

pracodawca nie może pracownika zobowiązać do wykorzystania urlopu w tym okresie. 

Właściwa kolejność 

Pracodawca, który postanowił zwolnić pracownika ze świadczenia pracy i wysłać go na urlop 

wypoczynkowy w trakcie wypowiedzenia, powinien pamiętać o właściwej kolejności: 

1. pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy, którego pracodawca mu udzielił 

2. wskazać daty zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko Departamentu Prawnego Inspektora Pracy (sygn. GNP-110-4560-46/07/PE)  

Pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bez 

konsultacji z nim i w czasie dogodnym dla zatrudniającego. Wyjątek stanowi wymóg 

wykorzystania przez pracownika urlopu w trakcie wypowiedzenia lub wykorzystania urlopu 

zaległego, którego nie wykorzystał za poprzedni rok w terminie do 30 września. 

ORZECZNICTWO 

Sąd Najwyższy wyrok z 26 kwietnia 2011 r. o sygn. akt II PK 302/10:  

Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia 

(art. 1671 KP) zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie 

może się sprzeciwić. 
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Ad. 3. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii 

Szczególne rozwiązania dotyczące przymusowego urlopu wprowadziła ustawa o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: UCOVID).  

 

 

 

 

 

 

 

W uzasadnieniu do powyższej ustawy wskazano, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii pracownicy wykazywać będą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem 

prawa do urlopu wypoczynkowego. Wynikało to z wprowadzonych ograniczeń związanych  

z dystansowaniem społecznym oraz ograniczenia lub zawieszenia niektórych działalności (szczególnie 

obiektów i usług związanych z branżą turystyczną i hotelarską). Skutkiem tego może być kumulacja 

urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. 

W związku z tym umożliwiono pracodawcom kierowanie pracowników na urlopy wypoczynkowe bez 

ich zgody i w terminie wskazanym przez samego pracodawcę. 

 

Pracodawca nie może zmusić do urlopu  

Poza wskazanymi wyżej wyjątkami pracodawca nie może stosować przymusu. Wprawdzie 

pracodawca powinien wyrazić zgodę na urlop pracownika zgodnie z jego wnioskiem urlopowym i 

planem urlopowym za dany rok, przy zachowaniu normalnego toku pracy w zakładzie pracy, jednak 

nie może udzielać urlopu niezgodnie z oczekiwaniami pracownika. Nakazanie przez pracodawcę 

wykorzystania urlopu bez uzgodnienia z pracownikiem będzie naruszało zasady udzielania urlopów 

wskazane w Kodeksie pracy. Pracodawca, który narusza przepisy o udzielaniu urlopów 

wypoczynkowych, naraża się na karę nałożona przez Państwową Inspekcję Pracy, a także grzywnę. 

Niezgodne z Kodeksem pracy praktyki naruszające udzielanie urlopów wypoczynkowych mogą być 

zgłaszane przez pracowników do Inspekcji Pracy. 

 

 

WAŻNE 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu 

wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych. Urlop 

może być udzielony w wymiarze do 30 dni urlopu, w terminie wskazanym przez 

pracodawcę, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów,  

a pracownik jest zobowiązany taki urlop wykorzystać (art. 15gc UCOVID). 
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Podstawa prawna: 

 Konstytucja RP (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, ze zm.) 

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

 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 r. 

poz.2095 ze zm.) 
 

Autor: Dorota Ulikowska Prawnik/Mediator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

W Pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu, 

może jedynie informować i przypominać o potrzebie wykorzystania urlopu. 

Należy też pamiętać o wyjątkach, gdy pracodawca może narzucić wykorzystanie 

przez pracownika urlopu, czyli udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego,  

w okresie wypowiedzenia lub w stanie epidemii  (zagrożenia epidemicznego). 
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4. Sprzedaż w obiektach hotelarskich 

Umowa sprzedaży ma niebagatelne znaczenie dla działalności hotelarskiej. Często uważa się, że  

w hotelu można sprzedawać tylko pokoje. Różnego rodzaju usługi i produkty mogą znacznie 

zwiększyć sprzedaż hoteli, przede wszystkim ze względu na częste zawieranie umów tego typu 

przez gości hotelowych w związku z potrzebami zakupu różnych rzeczy lub usług na terenie obiektu 

hotelarskiego, których goście potrzebują, a których ze sobą nie zabrali.   

Świadczenie usług hotelarskich 

Usługi hotelarskie – zdefiniowane w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych (dalej jako: UHiT) – jest to krótkotrwałe, ogólnie dostępne 

wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie 

namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym 

związanych (art. 3 pkt 8 UHiT).   

Sprzedaż innych rzeczy niż pokoje jest nieodłącznie związana ze świadczeniem usług 

hotelarskich. Umowa sprzedaży jest umową nazwaną, odpłatną, wzajemną i konsensualną. 

Zasadniczo może być zawarta w dowolniej formie. Zwykle jest to forma ustna (klient wyraża chęć 

zakupu), ale do sprzedaży może dojść przez czynności konkludentne, czyli czynności dorozumiane.  

PRZYKŁAD 

Kacper  zużył zawartość pozostawionego do jego dyspozycji minibarku w pokoju hotelowym. 

W tej sytuacji Kacper poprzez spożycie produktów z minibarku zawarł umowę sprzedaży. 

Biznes hotelarza sprowadza się do trzech podstawowych działalności 

 

 

Oprac. własne: 

Dorota Ulikowska 
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W dużych hotelach powierzchnia handlowa jest często wynajmowana innym podmiotom. 

Jednak to zakład hotelarski jest stroną umowy sprzedaży, gdy gość hotelowy:  

 korzysta i zużywa zawartość minibarku w pokoju hotelowym,  

 nabywa widokówki lub mapy w recepcji hotelowej,  

 kupuje np. słodycze, kawę lub napoje w automacie ustawionym w holu hotelowym  

(z tym że tego rodzaju automat może należeć do innego przedsiębiorcy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony umowy z gościem hotelowym 

W umowie o świadczenie usług hotelowych mamy do czynienia z dwiema stronami, gdzie:  

 jedna to hotelarz – czyli przedsiębiorca prowadzący we własnym zakresie działalność 

gospodarczą – działalność o świadczenie usług hotelowych,  

 druga to gość hotelowy – w zasadzie może nim być każdy podmiot, ale zazwyczaj jest 

to osoba fizyczna, czyli konsument, który zawiera umowę z hotelarzem w celach 

prywatnych, niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Reasumując, w typowej działalności hotelarskiej z gościem hotelowym mogą być zawierane 

różnego rodzaju umowy. Poza sprzedażą w ramach podstawowej działalności hotelarza, czyli 

wynajmowaniem pokoi hotelowych, która nie jest sprzedażą konsumencką lecz typową umową 

zawieraną na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, często dochodzi do zawarcia innego rodzaju 

sprzedaży, właśnie ramach umowy sprzedaży konsumenckiej, gdy gość hotelowy nabywa w hotelu 

pamiątki, okulary słoneczne, zabawki itp., którą to działalność, jako uzupełniającą prowadzi hotel. 

Wówczas stronami umowy są: konsument (gość hotelowy, jako osoba fizyczna) i przedsiębiorca – 

sprzedawca (czyli hotelarz).  

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ! 

Sprzedaż konsumencka obejmuje TYLKO sprzedaż rzeczy ruchomych. 

Sprzedaż pokoi hotelowych nie jest sprzedażą konsumencką. 

 

WAŻNE 

Prowadzenie kwiaciarni, kiosku z pamiątkami lub innej placówki handlowej  

na terenie hotelu lub innego obiektu hotelarskiego  

często należy do innego podmiotu niż ten, który świadczy usługi hotelarskie,  

za które hotel nie ponosi odpowiedzialności.  

Podobnie będzie, gdy na terenie hotelu inny przedsiębiorca,  

wynajmuje od hotelu przestrzeń do ustawienia  

automatów sprzedażowych na napoje przekąski, słodycze itp.  
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Umowa sprzedaży konsumenckiej 

Przedmiotem sprzedaży konsumenckiej jest tzw. towar konsumpcyjny, tj. rzecz ruchoma 

sprzedawana przez przedsiębiorcę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w tym 

świadczenie usług hotelarskich) osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu zaspakajania swoich 

potrzeb lub potrzeb swojej rodziny i sprzedaż nie jest związana z działalnością zawodową lub 

gospodarczą konsumenta. Do tak rozumianej sprzedaży stosujemy ustawę o prawach konsumenta. 

 

 

 

 

 

Zadaniem prawa konsumenckiego jest ochrona i wzmocnienie pozycji konsumenta w relacjach 

z profesjonalistą (przedsiębiorcą). Należy wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku zakupu towaru od 

osoby prywatnej, przepisy prawa konsumenckiego (a więc takie instytucje jak rękojmia, gwarancja, 

prawo do odstąpienia od umowy) nie będą miały zastosowania. 

 

Sprzedaż usług hotelarskich – uzupełniająca działalność hotelu 

Uzupełniająca działalność hotelu są to dodatkowe usługi, które hotel oferuje gościom. To 

również najskuteczniejszy sposób na zwiększenie sprzedaży w hotelu, ale też na poprawę jakości 

usług i wizerunku obiektu hotelarskiego. Najczęściej są to: 

 Kawiarnia, bar, restauracja – również podawanie posiłków do pokoju 

 Siłownia, Basen, Sauna, Salon urody (kosmetyczka, fryzjer), SPA 

 Bilard, Salon gier 

 Organizacja wycieczek  

 Organizacja warsztatów 

 Wynajem sali bankietowej i organizacja różnych świąt, wesel, imprez firmowych 

 Wynajem sali na szkolenia i konferencje – również wynajem sprzętu biurowego 

 Wynajem sprzętu turystycznego i rozrywkowego (np. latem – rowery, zimą – narty) 

 Rezerwacja – biletów na różne wydarzenia, biletów na samolot, pociąg lub inny transport 

 Usługi taksówkowe – również transfer (przewóz klientów z lub do wyznaczonego miejsca) 

 Dostawa bagażu 

 Opieka nad dziećmi (gdy rodzice odpoczywają lub są zajęci), w tym atrakcje dla dzieci 

 Osobisty sekretarz dla klientów biznesowych 

 Jazda próbna modnych samochodów 

 Pralnia, Prasowanie, Czyszczenie (garderoba, buty itp.) 

  

WAŻNE 

Nie jest jednak sprzedażą konsumencką nabywanie rzeczy ruchomych od rolnika 

prowadzącego gospodarstwo agroturystyczne. Wówczas są stosowane przepisy kodeksu 

cywilnego o sprzedaży, a nie ustawa o prawach konsumenta. 
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Dodatkowe produkty sprzedane w  hotelu 

Sprzedaż dodatkowych produktów w hotelu często zorganizowana jest za pośrednictwem 

kiosków, mini-sklepów lub automatów. Niektóre produkty hotel oferuje bezpośrednio na recepcji. 

Do najczęściej sprzedawanych produktów w hotelu należą: 

 Mapy turystyczne i przewodniki 

 Pamiątki 

 Wydania drukowane – czasopisma, książki, kolorowanki dla dzieci 

 Artykuły papiernicze 

 Karty do gry, gry planszowe 

 Zabawki dla dzieci 

 Doładowanie telefonu  

 Płyty z filmami, muzyką i grami 

 Kosmetyki, produkty do higieny i pielęgnacji 

 Okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne 

 Artykuły plażowe (latem) 

 Kiosk apteczny 

 Napoje, w tym alkohol i jedzenie na wynos 

 Półprodukty – gdy hotel umożliwia przygotowanie jedzenia w pokojach 

 Papierosy 

 i.in. 

Sprzedaż tych i innych produktów w hotelach jest możliwa, podobnie jak przy usługach 

hotelowych, samodzielnie przez hotel, bądź przez innych przedsiębiorców, z którymi hotel zawarł 

umowę o współpracę, ewentualnie tylko wynajął im przestrzeń handlową. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

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

 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek  

i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2211) 

Autor: Dorota Ulikowska Prawnik/Mediator 

WAŻNE 

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. 

Korzystając z usług, które oferuje hotel, tak samo dokonując zakupu produktów na terenie 

obiektów hotelarskich, należy wiedzieć kto jest ich sprzedawcą – hotel czy inny podmiot. 

 

WAŻNE 

Hotel nie zawsze organizuje wszystkie usługi dodatkowe samodzielnie – często wynajmuje 

miejsce na terenie obiektu hotelowego innemu przedsiębiorcy, albo wybiera 

odpowiedniego partnera biznesowego i nawiązuje z nim współpracę. 


