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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej. 

 

Miejsce świadczenia pomocy: 

Powiat M. Zamość 2022 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20 (budynek Książnicy 

Zamojskiej), Zamość 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 722 364 992 

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 
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 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, w tym osobie fizycznej 

prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu 

ostatniego roku.  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.  

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej, osoby doświadczające trudności 

w komunikowaniu się, powinny zgłosić taką potrzebę wykorzystując jedną z poniższych form 

kontaktu: 

 Poczta elektroniczną- obywatelski@zamosc.pl  

 Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu- 

722 364 992 

 Listowanie- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, 

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  

 Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

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.  

mailto:obywatelski@zamosc.pl
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 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. Zgodne z prawem zatrudnienie opiekunki do dziecka 

Często z uwagi na brak czasu lub konieczność jesteśmy zmuszeni skorzystać z usług osób 
trzecich do sprawowania opieki nad dziećmi. W niniejszym artykule zostanie wyjaśnione jak od strony 
prawnej prawidłowo powinna taka współpraca wyglądać. 

Opiekunkę do dziecka (nianię) można zatrudnić na podstawie umowy o pracę, umowy 
zlecenia oraz umowy uaktywniającej. Z nianią nie można natomiast zawrzeć umowy o dzieło. Umową 
dedykowaną specjalnie nianiom jest umowa uaktywniająca. 

Ubezpieczona – niania 

Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy 
uaktywniającej. Nianią nie może być: 

 jeden z rodziców, także w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko, 

 osoba niepełnoletnia 

Płatnik składek – rodzic 

Płatnikiem składek jest jeden z rodziców dziecka lub rodzic samotnie wychowujący dziecko. 
Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem, 
wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono 
separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, 
jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 
Za rodzica uważa się także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie 
opieki nad dzieckiem. 

Umowa uaktywniająca 

Umową uaktywniającą jest umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, na podstawie której niania sprawuje 
opiekę nad dziećmi. Umowa ta jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo 
rodzicem samotnie wychowującym dziecko. 

Umowa określa: 

 strony umowy, 

 cel i przedmiot umowy, 

 czas i miejsce sprawowania opieki, 

 liczbę dzieci powierzonych opiece, 

 obowiązki niani, 

 wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, 

 czas, na jaki umowa została zawarta, 

 warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy. 

Tak sporządzoną umowę należy zgłosić  do ZUS w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym: 

Nianie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz 
ubezpieczeniu wypadkowemu, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające ten obowiązek. Dla niani 
podlegającej obowiązkowo wymienionym ubezpieczeniom, ubezpieczenie chorobowe jest 
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dobrowolne. Zasady rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń w przypadku wystąpienia więcej niż 
jednego tytułu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych lub występowania innych okoliczności (np. 
prawo do emerytury lub renty), następują na takich samych zasadach, jak dla innych umów 
o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia. Wyjątek stanowi zawarcie umowy uaktywniającej z uczniem lub studentem do 
ukończenia przez niego 26 lat. 

Jak dofinansowane jest zatrudnienie niani 

Jeśli niania zatrudniana jest od 1 stycznia 2018 roku, od połowy minimalnego wynagrodzenia, 
składki pokrywane są z budżetu państwa. ZUS opłaca za rodzica część składek na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusz pracy (liczone od 50% minimalnego 
wynagrodzenia).Takie zasady dotyczą sytuacji, gdy umowa opiewa na kwotę minimalnego 
wynagrodzenia brutto za dany rok lub jest niższa niż minimalne wynagrodzenie. 

W sytuacji, gdy zawieramy umowę na kwotę wyższą niż wynagrodzenie minimalne, płacimy 
połowę składki liczonej do kwoty minimalnego wynagrodzenia i składkę od kwoty przewyższającej 
minimalne wynagrodzenie. Zatem jeśli w roku 2022 zatrudnimy nianię za kwotę 3.510 złotych (3.010 
złotych to wynagrodzenie minimalne), to zapłacimy połowę składek do kwoty 3.010 złotych oraz 
pełne składki za kwotę 500 złotych. 

Ubezpieczenie chorobowe 

Ubezpieczenie chorobowe w dalszym ciągu płaci rodzic jako płatnik, ale jest ono dobrowolne. 
Czyli, to niania i rodzic decydują, czy zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego nianię. Jeśli opłacimy 
ubezpieczenie chorobowe za nianię, gdy ta rozchoruje się, będzie mogła iść na L4 i dostanie za ten 
okres zasiłek chorobowy. 

Kto i na jakich zasadach może zawrzeć umowę uaktywniającą 

Żeby zawrzeć umowę z nianią należy spełnić następujące warunki. 

1. Rodzice muszą pracować na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, (umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług – należy mieć tytuł do ubezpieczeń 
społecznych), prowadzić działalność gospodarczą lub działalność rolniczą. 

2. Dziecko nie może uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego ani być pod opieką dziennego 
opiekuna. 

3. Dziecko musi mieć ukończone 20 tygodni i nie może mieć więcej niż 3 lata w danym roku 
przedszkolnym (dofinansowanie obowiązuje do końca roku przedszkolnego!). Dopuszczalne 
jest zatrudnianie niani do 4 roku życia dziecka, gdy nie można dziecku zapewnić nauki 
przedszkolnej (np. brakuje miejsc w przedszkolu). 

4. Niania nie może być rodzicem dziecka. 
5. Niania musi być osobą pełnoletnią i otrzymać orzeczenie o zdolności do pracy (sanepid). 
6. Rodzic nie może być na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, ojcowskim. 
7. Rodzice nie mogą korzystać z ulg na podstawie umowy aktywizacyjnej. Przykładowo, nie 

zatrudniają innej osoby, która była bezrobotna. 
8. Dofinansowanie przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej rodziny. 

Jak zgłosić nianię do ZUS 

Jeśli chcemy zgłosić nianię i siebie jako płatnika składek, należy wypełnić: 

 zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA)— w celu zgłoszenia siebie jako płatnika, 
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 formularz -zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA)— w celu zgłoszenia niani do ubezpieczeń 
społecznych (emerytalnego, rentowych, wypadkowego i jeśli niania chce — chorobowego) 
i ubezpieczenia zdrowotnego, 

 zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA)— jeśli zgłaszamy nianię tylko do 
ubezpieczenia zdrowotnego, bez chorobowego 

Niania - członek rodziny 

Nianią nie może być rodzic! Natomiast co do innych członków rodziny, nie ma przeszkód aby 
zostały one zatrudnione jako opiekun do dziecka. Taką nianią może być na przykład babcia, dziadek, 
ciocia dziecka. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nianią było także nasze drugie dziecko (oczywiście, 
gdy jest pełnoletnie). Stąd też możemy być spokrewnieni z nianią. 

Co, gdy dziecko w ciągu roku przedszkolnego ukończy 3 lata? 

Zasadą jest, że rodzicom przysługuje dofinansowanie do niani, jeśli dziecko nie jest młodsze 
niż 20 tygodnie a nie starsze niż 3 lata. Gdy w chwili rozpoczęcia roku przedszkolnego, dziecko miało 
2 lata, a w ciągu tego roku ukończyło 3 lata, w dalszym ciągu, do końca roku przedszkolnego 
(sierpień) rodzicom przysługiwać będzie dofinansowanie. 

Na jakie zniżki może liczyć jeszcze rodzic zawierając umowę z nianią? 

Niektóre miasta, przyznają bon żłobkowy – dofinansowanie do żłobków, także dla niań 
zatrudnionych na umowach uaktywniających. Przykładowo, taka sytuacja ma miejsce w Szczecinie. 
W Szczecinie rodzice mogą dostać 500 zł dofinansowania do zatrudnienia niani, jeśli spełniają 
określone kryteria, w tym dochodowe (przy 1 dziecku -1.922 zł na członka rodziny, przy 2 dziecku -
2.200 zł, przy 3 dzieci – brak kryterium dochodowego). Należy zatem zorientować się, czy w gminie 
naszego miejsca zamieszkania jest przyznawany bon żłobkowy, a jeśli tak, to czy przysługuje też na 
zatrudnienie niani. 

Koszty  

W przypadku spełnienia warunków o których mowa powyżej i zatrudnieniu niani w sposób 
legalny, można liczyć na pewne przywileje finansowe. Takie jak np.: 

1. Rodzic nie musi płacić za nianię składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe 
oraz na ubezpieczenie zdrowotne od 1/2 minimalnego wynagrodzenia. Składki te opłaca za 
rodziców ZUS. Warunkiem jest to, że ZUS płaci za tę część pensji, która nie jest wyższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2022 to 3.010 zł brutto. Rodzice płacą składki 
od kwoty 1.505 zł brutto, a ZUS od 1.505 zł brutto. Gdy chcą zapłacić niani więcej niż wynosi 
minimalne wynagrodzenie, płacą też składkę od nadwyżki. 

2. Za nianię rodzic nie odprowadza składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych ani na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

3. Rodzic nie płaci podatku dochodowego w związku z umową zawartą z nianią. Nie jest on 
płatnikiem. Nie musi przekazywać żadnych PIT-ów. To niania sama musi obliczyć podatek w 
zeznaniu rocznym albo co miesiąc do urzędu skarbowego może odprowadzać zaliczki na 
podatek (gdy podejmie taką decyzję). 

4. Rodzic nie musi opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie chorobowe jest 
dobrowolne, a więc niania może na wniosek do takiego ubezpieczenia przystąpić i za to 
zapłacić. Składki odprowadza jednak rodzic, bo to on jest płatnikiem. Jeśli niania przystąpi do 
ubezpieczenia chorobowego, to będzie mogła korzystać ze świadczeń chorobowych z ZUS 
(np. L4). 
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5. Niektóre gminy umożliwiają uzyskanie dofinansowania (bon żłobkowy) dla niań. Na przykład, 
rodzic może uzyskać bon żłobkowy. Może być dobre rozwiązanie, gdy dzieckiem opiekuje się 
babcia. 

Jak długo składki opłaca budżet? 

Składki za nianię są opłacane przez budżet państwa najdłużej do końca roku przedszkolnego, 
w którym dziecko ukończy 3 lata (ewentualnie 4 lata, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki 
przedszkolnej).  Gdy dziecko kończy 3 lata w ciągu roku, to dofinansowanie przedłuża się do końca 
roku przedszkolnego. Rok przedszkolny trwa co do zasady od 1 września do 31 sierpnia następnego 
roku. 

 

 
Autor: Rafał Kuźma  

radca prawny/doradca obywatelski/mediator 
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3. Program „Czyste powietrze” 

„Czyste Powietrze” (dalej Program), to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany 
starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem. 

Na czym polega usługa 

Wsparcie finansowe można otrzymać na: 

1. wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania 
Programu, 

2. instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, 
3. wentylację mechaniczną, 
4. mikroinstalację fotowoltaiczną, 
5. ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny). 

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze 
nierozpoczęte. Należy pamiętać jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

Projekt musi zostać skończony: 

 do 30 miesięcy - Część 1) i Część 2) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” 

 do 36 miesięcy - Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” 

 do 18 miesięcy - Część 2) i Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji 
z prefinansowaniem 

od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Kto może skorzystać 

Z programu może skorzystać osoba fizyczna, która: 

 jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim 
domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 

oraz spełnia kryterium dochodowe: 

 ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł 

– wtedy można się starać o podstawowe dofinansowanie 

lub 

 ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, 
które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie 
przekraczają: 

1. 1564zł – jeżeli mieszka z kimś 
2. 2189 zł – jeżeli mieszka sama 

Dodatkowo, jeżeli dana osoba prowadzi działalność gospodarczą - jej przychód nie może być większy 
niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. 

– wtedy można się starać o podwyższone dofinansowanie 
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lub 

 ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, 
które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie 
przekraczają: 

1. 900 zł – jeżeli mieszka z kimś 
2. 1.260 zł – jeżeli mieszka sama 

lub 

 ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego 
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek 
Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie 
rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. 

Dodatkowo, jeżeli dana osoba prowadzi działalność gospodarczą – jej przychód nie może być większy 
niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę. 

– wtedy można się starać o najwyższy poziom dofinansowania. 

Co należy przygotować 

1. Dane do logowania do profilu zaufanego. 
2. Jeżeli ubiegamy się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia, które upoważnia 

nas do podwyższonego dofinansowania (Zaświadczenie nie może być wydane z datą 
wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku). 

3. W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdzającego prawo 
własności tego domu. 

4. W przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich 
współwłaścicieli. 

5. W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z danymi 
oraz podpisem małżonka. 

Złożenie wniosku nic nie kosztuje. 

Złożenie e-wniosku przez Internet: 

1. Należy wejść na portal gov.pl – zakładka „nieruchomości i środowisko”, opcja „skorzystaj 
z programu czyste powietrze”; 

2. Następnie należy kliknąć przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”. Wówczas zostaniemy przeniesieni się na 
gwd.nfosigw.gov.pl. 

3. W dalszej części należy Zalogować/Zarejestować się za pomocą login.gov.pl. Zostaniemy 
przeniesieni się na stronę login.gov.pl. 

4. Wybieramy sposób logowania. 
5. Kolejnym krokiem jest utworzenie i wypełnienie wniosku o dofinansowanie z programu 

Czyste Powietrze. 
6. Dokładne sprawdzenie wypełnionego wniosku; 
7. Dołączenie wymaganych załączników w formie skanów lub dokumentów elektronicznych. 
8. Podpisanie wniosku elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu 

kwalifikowanego. 
9. Wysłanie dokumentów: wniosku z załącznikami. 
10. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymamy na e-mail. 
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Złożenie papierowego wniosku w urzędzie: 

Dla wniosków o dofinansowanie (bez prefinansowania): 

Najpierw należy wypełnić wniosek w pdf i umieścić go na Portalu Beneficjenta właściwego 
WFOŚiGW, należy go wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć. Żeby to się udało, można skorzystać 
z kilku prostych kroków: 

 Najpierw należy zalogować na konto w Portalu Beneficjenta. 

 Następnie należy pobrać edytowalny formularz PDF wniosku (Nie należy drukować go przed 
wypełnieniem). 

 Wypełniamy wniosek. 

 Weryfikujemy wypełniony wniosek. 

 Składamy wypełniony elektronicznie wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta. 

 Drukujemy wniosek. 

 Dołączamy wymagane załączniki. 

 Podpisujemy wniosek. 

 Składamy wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź kurierem do właściwego WFOŚiGW. 

Dla wniosków o dofinansowanie z prefinansowaniem: 

Najpierw należy wypełnić wniosek w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie 
(GWD) na stronie internetowej https://gwd.nfosigw.gov.pl, następnie należy go wydrukować, 
podpisać ręcznie i złożyć. Żeby to się udało, należy skorzystać z kilku prostych kroków: 

1. W pierwszej kolejności tworzymy konto i logujemy się na stronie internetowej 
https://gwd.nfosigw.gov.pl 

2. Wypełniamy wniosek o dofinansowanie zgodnie z instrukcją; 
3. Drukujemy wniosek. 
4. Dołączamy wymagane załączniki. 
5. Podpisujemy wniosek. 
6. Składamy wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź kurierem do właściwego WFOŚiGW. 

Gdzie składamy dokumenty 

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć samodzielnie w siedzibie WFOŚiGW lub jego 
oddziale, lub w siedzibie gminy, z którą WFOŚiGW podpisał porozumienie. Wniosek można również 
wysłać pocztą lub kurierem. Wówczas należy włożyć wniosek wraz załącznikami do koperty 
z dopiskiem: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” i wysłać do WFOŚiGW w województwie, 
w którym znajduje się dom lub lokal, na projekt w którym chcemy dostać wsparcie finansowe. 
  

Złożenie wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banku 

1. Należy udać się do oddziału banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, 
2. Następnie należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – 

wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” (konsultant (pracownik banku) może 
pomóc w wypełnieniu dokumentów); 

3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, nasz 
bank złoży w naszym imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). 

4. Następnie nasz bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci nam 
kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po 
podpisaniu umowy dotacji. 
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5. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinniśmy zrealizować 
inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie. 

Wfośigw wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez nas dokumentów 
zakupowych. Środki trafią na rachunek naszego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet 
spłaty kapitału kredytu. 

  
 

Autor: Rafał Kuźma  
radca prawny/doradca obywatelski/mediator 
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4. Obowiązek meldunkowy 

Kiedy w 2015 r. z dowodu osobistego usuwane były dane adresowe, tłumaczono to 
przygotowaniami do zniesienia obowiązku meldunkowego. Po trzykrotnym przesuwaniu terminu 
ostatecznie go jednak utrzymano, ale adres zameldowania do dowodu już nie wrócił. Dzięki temu nie 
ma konieczności wymiany dokumentu przy każdej przeprowadzce, a wszelkie formalności z tym 
związane można załatwić przez Internet. W przeciwieństwie do okresu PRL, kiedy przemieszczanie 
ludności było bardziej kontrolowane, obecnie obowiązek meldunkowy ma już znaczenie tylko 
teoretyczne. Chociażby z tego powodu, że wcale nie musimy mieszkać w miejscu zameldowania, 
a w wielu przypadkach wręcz ważniejsze będzie miejsce zamieszkania. Co ciekawe, wiele osób stosuje 
te pojęcia zamiennie, nie wiedząc nawet, że w świetle prawa dość istotnie się różnią. 

Adres zameldowania a miejsce zamieszkania 

Adres zameldowania to pojęcie z zakresu prawa administracyjnego. W zasadzie służy on 
wyłącznie celom ewidencyjnym i wiąże się z dopełnieniem określonych formalności w urzędzie 
gminy. Nie ma wymogu, abyśmy mieszkali tam, gdzie jesteśmy zameldowani i dość powszechne jest 
zamieszkiwanie w innym miejscu. 

Miejsce zamieszkania to pojęcie z zakresu prawa cywilnego, zatem w życiu codziennym 
dotyczy nas w szerszym zakresie. Określa ono dokładny adres, pod którym faktycznie przebywamy 
z zamiarem stałego pobytu. Wiążą się z tym zazwyczaj interesy osobiste (szkoła, praca, rodzina) 
i majątkowe (dom, mieszkanie, firma). W przeciwieństwie do meldunku, w tym przypadku obie 
przesłanki, czyli fakt mieszkania w danym miejscu oraz coś, co nas z nim łączy, powodując wolę 
pozostawania na stałe, muszą zaistnieć łącznie. To miejsce zamieszkania, a nie meldunek będzie 
decydujące przy wyborze właściwego miejscowo sądu czy urzędu skarbowego przy rozliczaniu 
podatku. 

W myśl przepisów obowiązek meldunkowy nadal istnieje i jeśli planujemy dłużej przebywać 
w danej miejscowości, najpóźniej 30 dnia pobytu powinniśmy zameldować się w urzędzie gminy. 
Należy zauważyć jednak, że niezwykle rzadko jest to egzekwowane.  Przeważnie jest to jedynie 
formalność, choć zameldować możemy się w lokalu, do którego mamy tytuł prawny, albo osoba, 
która taki tytuł posiada, musi potwierdzić nasz pobyt. Co ważne — potwierdzenie nie musi być 
równoznaczne z jej zgodą na meldunek, bo zgoda właściciela lokalu nie jest wymagana. 

Na czym polega obowiązek meldunkowy 

Obowiązek meldunkowy dotyczy: 

1. Każdego, kto mieszka w Polsce. 
2. Rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego wykonującego obowiązek 

meldunkowy za osoby, które: 

 nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 
13 lat), 

 mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, 
dzieci w wieku od 13 do 18 lat). 

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich polega na: 

1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, 
2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, 
3. zgłoszeniu wyjazdu za granicę, 
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4. zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy. 

Wszystkich tych formalności możemy dopełnić osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem 
platformy ePUAP, ale za niedopełnienie obowiązku nie obowiązują żadne sankcje. 

Zameldować w Polsce muszą się również cudzoziemcy i w ich przypadku obowiązuje kara za 
brak meldunku. Obywatele lub członkowie rodziny obywateli państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu, Islandii oraz Szwajcarii, którzy planują pobyt dłuższy niż 
3 miesiące, mają na to 30 dni. Pozostali powinni zameldować się w ciągu 4 dni od przyjazdu, jeśli 
planują przebywać w Polsce ponad 30 dni. W ich przypadku niezbędna jest osobista wizyta 
w urzędzie. 

Nie można być jednocześnie zameldowanym w kilku miejscach. Można mieć tylko jeden 
meldunek na pobyt stały i ewentualnie jeden na czasowy. Jako pobyt czasowy rozumie się 
przebywanie w danym miejscu dłużej niż 3 miesiące, ale bez zamiaru pozostania na stałe. Meldując 
się, należy wskazać planowany okres pobytu. 

Mamy również obowiązek wymeldować się z miejsca pobytu, najpóźniej w dniu jego 
opuszczania, ale tu sprawa jest o tyle prostsza, że meldując się w nowym miejscu, automatycznie 
zostaniemy wymeldowani ze starego. Nie musimy więc fatygować się dwukrotnie. Jeśli zaś opuścimy 
miejsce pobytu, ale się nie wymeldujemy, urząd może na wniosek właściciela lokalu zrobić to 
w drodze decyzji administracyjnej. Co wtedy z naszym meldunkiem? Tego ustawodawca nie określił. 

Kiedy potrzebny jest meldunek 

Obowiązek meldunkowy ma charter wyłącznie ewidencyjny i co należy stanowczo podkreślić 
- w żaden sposób nie wpływa na prawo własności nieruchomości. Nie jest zatem tak, że osoba 
zameldowana w lokalu ma do niej większe prawo, niż niezameldowany w niej nim właściciel lub 
współwłaściciel. 

Na co dzień mało kto zastanawia się, do czego może mu być potrzebny meldunek. Są jednak 
sytuacje, kiedy jego brak może utrudnić lub wręcz uniemożliwić załatwienie pewnych spraw 
urzędowych. 

Adres zameldowania jest na przykład potrzebny w Urzędzie Pracy. Teoretycznie wystarczy 
oświadczenie, gdzie się jest zameldowanym, ale urząd w razie wątpliwości ma prawo to 
zweryfikować. Osoby bez meldunku w danej gminie mogą mieć problem z zarejestrowaniem się jako 
osoba bezrobotna. Bez rejestracji zaś nie uzyskają prawa do zasiłku oraz nie zostaną objęci 
ubezpieczeniem zdrowotnym i nie będą mogli korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. 

Nie będąc nigdzie zameldowanym, nie znajdziemy się również na liście wyborców, zatem nie 
będziemy mogli wziąć udziału w głosowaniu, szczególnie w wyborach samorządowych czy 
referendum lokalnym. Nie wszyscy obywatele się tym przejmują, ale warto o tym wiedzieć. 

Jeśli planujemy wziąć kredyt, w niektórych bankach powinniśmy się liczyć z koniecznością 
podania adresu zameldowania oraz z tym że jego brak może być powodem decyzji odmownej. 
Czasem bez meldunku nie można nawet założyć konta. 

Z drugiej strony, meldunek wiąże się czasem z nabyciem określonych przywilejów, takich jak 
możliwości zapisania dziecka do przedszkola czy szkoły, w której obowiązuje rejonizacja, czy 
korzystania z tańszej komunikacji publicznej. Wiele osób melduje się w danej gminie właśnie z tego 
powodu, nawet jeśli faktycznie mieszkają gdzie indziej. 
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Meldunek a prawo do lokalu 

Zameldowanie się — czy to na pobyt stały czy na czasowy — jest czynnością wyłącznie 
administracyjną. Nie daje więc nam żadnego prawa do lokalu ani nie gwarantuje możliwości 
zamieszkiwania w nim. Prawo takie nabywamy wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli 
na przykład po zakupie mieszkania, albo zawarciu umowy najmu. W związku z tym, nawet jeśli 
w mieszkaniu zameldowani są lokatorzy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel mógł je 
sprzedać lub wynająć. W praktyce jednak często zniechęca to potencjalnych kupców, którzy obawiają 
się, że zameldowane osoby będą sobie rościć prawo do mieszkania w ich mieszkaniu. Czasami nawet 
notariusz czy pośrednik radzą, aby przed sprzedażą wszystkich wymeldować. 

Warto jednak podkreślić, że sam meldunek niczego najemcy nie gwarantuje. Jego brak nie 
ułatwi również właścicielowi pozbycia się lokatora z mieszkania. Jeśli mają zawartą umowę 
cywilnoprawną (najmu), to daje ona najemcy prawo do zamieszkiwania w wynajętym lokalu przez 
cały czas jej obowiązywania oraz dodatkowo obejmują go zapisy ustawy o ochronie lokatorów. 
Właściciel nie może więc tak po prostu zażądać, aby się wyprowadził. Nawet wtedy, gdy są ku temu 
uzasadnione powody (niszczenie mienia, uciążliwe zachowanie, zaleganie z opłatami) wypowiedzenie 
umowy najmu przed czasem może nie być takie proste. Podkreśla się jednak — to czy lokator będzie 
w lokalu zameldowany, czy nie, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. 

Właściciel nie może również się nie zgodzić na to, aby najemca się zameldował, chociażby 
dlatego, że jest taki obowiązek. Gdy nie chce potwierdzić, że lokator faktycznie mieszka w jego lokalu, 
przy meldunku wystarczy oświadczenie najemcy, urząd zaś może to sprawdzić. Kiedy jednak umowa 
najmu dobiegnie końca, w interesie właściciela pozostaje dopilnowanie, aby najemca samodzielnie 
się wymeldował. Powinien to zrobić najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu. W innym 
przypadku właściciela czeka bardziej skomplikowana i czasochłonna procedura administracyjna i to 
on musi udowodnić, że najemca faktycznie się wyprowadził. Za wydanie decyzji o wymeldowaniu 
trzeba wnieść opłatę. Co ciekawe, gdy umowa dobiegnie końca, a lokator nie chce się wyprowadzić, 
zgodnie z prawem powinien być nadal w lokalu zameldowany, do czasu aż zostanie z niego skutecznie 
eksmitowany. 

Wiele osób przemieszcza się w związku ze studiami czy pracą, a o tym, gdzie są zameldowani, 
najczęściej przypominają sobie, gdy potrzebne im zaświadczenie o prawie do głosowania w innym 
miejscu. Na szczęście coraz więcej urzędów i instytucji preferuje podawanie miejsca zamieszkania lub 
przynajmniej adresu do korespondencji. 

Niedopełnienie obowiązku meldunkowego do dnia 31 grudnia 2012 r. było wykroczeniem 
podlegającym karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub nagany. Od dnia 1 stycznia 2013 r. 
z kodeksu wykroczeń wyeliminowano przepis art. 147 § 1 i 2 i tym samym, sankcję za niewywiązanie 
się z obowiązku meldunkowego. Oznacza to, że obecnie pomimo formalnego istnienia obowiązku 
meldunkowego brak jest jakiejkolwiek kary za jego niedochowanie. 
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