
e-PORADNIK
WYDANIE I I I/2022

Powiat hrubieszowski

poradnik przygotowany w ramach zadania
publicznego realizowanego 

w formie powierzenia zadania przez 
Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego

 

WWW.POMOCPRAWNA.OIC.LUBLIN.PL

WWW.OIC.LUBLIN.PL

WWW.STAROSTWO.HRUBIESZOW.PL



 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

 

www.oic.lublin.pl 

 

 

Publikacja bezpłatna. 

 

E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM HRUBIESZOWSKIM  - z dnia 23.11.2021r. 

pod tytułem: Prowadzenie punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

oraz realizacji i zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu hrubieszowskiego w 2022 roku 

 

Realizator Zadania i Wydawca  : 

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

ul. Gospodarcza 26 

20-213 Lublin 

tel.: (81) 710-46-30  

fax: (81) 746-13-24 

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl 

http://www.oic.lublin.pl 

 

 

Autor artykułów: 

Rafał Kuźma  –radca prawny/doradca obywatelski/mediator 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUBLIN,  SIERPIEŃ 2022 

 

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


 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a2

 

www.oic.lublin.pl 

Spis treści 

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

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

2. Załatwianie spraw urzędowych przez internet ................................................................................... 6 

3. Zasady finansowania rehabilitacji przez ZUS ..................................................................................... 10 

4. Wakacje kredytowe 2022 i 2023 ....................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a3

 

www.oic.lublin.pl 

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  

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

Urząd Gminy w Mirczu, ul. Kryłowska 20, 
22- 530 Mircze 

Wtorek 07:30-11:30 

Środa 07:30-11:30 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (84) 696 50 68 wew. 31. 

Porady prawne udzielane są wg kolejności zgłoszeń. 

 

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  
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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. Załatwianie spraw urzędowych przez internet 

Niemal wszystkie sprawy urzędowe można obecnie załatwić przez Internet. Jeżeli 
potrzebujemy czegoś z Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Skarbowego czy ZUS-u albo urzędu naszej 
gminy możemy skorzystać z dostępnych platform internetowych. Obecnie uzyskanie zaświadczenia, 
odpisu, złożenie wniosku nie wymaga w większości przypadków osobistego stawiennictwa w danym 
urzędzie. Wprowadzone już kilka lat temu narzędzia e-administracji umożliwiają szybkie, wygodne 
i co najważniejsze bez kolejek załatwienie różnego rodzaju spraw administracyjnych. 

Profil zaufany 

Przede wszystkim do załatwiania spraw urzędowych przez internet potrzebujemy profilu 
zaufanego (PZ). Jest to tzw. środek identyfikacji elektronicznej. Brzmi skomplikowanie, w praktyce 
jednak jest to bardzo proste, a co najważniejsze – bardzo pomocne narzędzie. 

Profil zaufany to zbiór danych o nas samych. W Internecie, tak jak podczas osobistej wizyty 
w urzędzie, musimy udowodnić, że my to my. W sieci nie wylegitymujemy się dowodem osobistym, 
dlatego właśnie potrzebujemy profilu zaufanego. 

Mówiąc inaczej – profil zaufany to nasze elektroniczne dane. Każdy z nas może mieć tylko 
jeden profil zaufany – jest on przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL. Profil 
zaufany jest ważny 3 lata. Po upływie tego terminu należy założyć nowy. 

Istnieją dwa sposoby na założenie profilu zaufanego. Najlepiej to zrobić korzystając 
z bankowości elektronicznej. Taką możliwość dają największe polskie banki. Drugi sposób na 
założenie profilu zaufanego to wypełnienie wniosku w Internecie, a później potwierdzenie swojego 
PZ w punkcie potwierdzającym. Takie punkty to m.in. poczty, urzędy gmin czy starostwa.  

Portal gov.pl 

Założenie profilu zaufanego jest jednym z pierwszych kroków, które należy podjąć aby zacząć 
załatwiać online sprawy urzędowe. Następnie należy udać się na stronę www.GOV.pl. Jest to portal, 
który powstał po to, by ułatwiać życie obywatelom. Znajdą tam informacje ze wszystkich ministerstw, 
ale i wszystkie dostępne e-usługi. Aby ułatwić wyszukiwanie zostały one pogrupowane w kategorie. 
Można też skorzystać z wyszukiwarki. Poruszanie się po portalu jest bardzo intuicyjne, nawet dla 
osób, które rzadko korzystają z Internetu. 

Co ważne, każdy kto ma profil zaufany i wejdzie na GOV.pl może też zalogować się do konta 
Mój GOV. Jest to miejsce, w którym znajdziemy nie tylko wszystkie swoje dane, dostęp do e-usług, 
ale i nową skrzynkę służącą do wymiany korespondencji z urzędami. Dzięki Mój GOV, aby wysłać 
pismo do urzędu nie musimy wchodzić na platformę ePUAP! 

Przykłady e-usług które można załatwić przez Internet: 

1. Usługa -Wyślij pismo ogólne, 
2. Usługa - Zgłoś urodzenie dziecka, 
3. Usługa - Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK), 
4. Usługa - Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące, 
5. Usługa - Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego, 
6. Usługa - Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę. 
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ePUAP: 

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. To miejsce, 
gdzie usługi są udostępniane. Dzięki ePUAP możemy załatwić wiele spraw w różnych urzędach bez 
wychodzenia z domu – przez Internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Nie 
ograniczają nas godziny pracy urzędów – sami decydujemy, kiedy złożymy dany wniosek. Wniosku nie 
trzeba podpisywać ręcznie – do podpisów elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil 
zaufany. Korzystanie z platformy ePUAP jest bezpłatne. 

 Usługa jest adresowana dla każdego, kto: 

 ma numer PESEL, 

 ma konto na ePUAP, 

 może potwierdzić swoją tożsamość w Internecie. 

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, należy potwierdzić swoją 
tożsamość w Internecie – urząd musi wiedzieć, kim jesteśmy. Potwierdzić swoją tożsamość 
w Internecie można na 2 sposoby: 

 bezpłatnym profilem zaufanym (eGo); 

 płatnym certyfikatem kwalifikowanym. 

Jeżeli posiadamy konto na ePUAP wystarczy 

1) Wejść na epuap.gov.pl; 
2) Zalogować się; 
3) Wybrać sprawę urzędową, którą chcemy załatwić online; 
4) Podpisać wniosek o usługę profilem zaufanym; 
5) Wysłać wniosek online; 
6) Czekać na załatwienie sprawy lub odpowiedź urzędu. 

Jeżeli natomiast nie posiadamy konta na ePUAP, wówczas po wejściu na stronę: epuap.gov.pl należy: 

1) Kliknąć: „Zarejestruj się”; 
2) Wypełnić krótki formularz; 
3) W przypadku podania w formularzu numeru PESEL – automatycznie złożymy wniosek o profil 

zaufany, który następnie należy potwierdzić; 
4) Następnie, po potwierdzeniu wniosku o profil zaufany, należy zalogować się na założone 

konto.  
5) Od tego momentu można korzystać już z usługi ePUAP. 

W zależności od sposobu, formy potwierdzenia profilu zaufanego, który jest potrzebny do 
korzystania z ePUAP, zależy czas oczekiwania na możliwość korzystania z tej usługi. Samo konto na 
platformie ePUAP zakłada się od ręki. Natomiast profil zaufany można założyć oraz: albo od razu 
potwierdzić go przez Internet, na przykład korzystając z bankowości elektronicznej (wtedy od razu 
można zacząć załatwiać sprawy przez internet), albo potwierdzić później – w ciągu 14 dni 
w wybranym miejscu (punkcie potwierdzającym) – wtedy z usług na ePUAP będzie można zacząć 
korzystać dopiero po potwierdzeniu profilu.  
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Zalety ePUAP:  

ePUAP umożliwia skorzystanie z różnych usług – elektronicznie, szybko, wygodnie i bezpiecznie. 
Dzięki tej platformie: 

1) załatwimy wiele spraw w różnych urzędach, 
2) sprawdzimy na bieżąco statusy spraw i wniosków; 
3) odbierzemy i wyślemy urzędową korespondencję. 

Wszystkie te usługi są dostępne przez internet, więc możemy z nich korzystać, kiedy chcemy 
i gdzie chcemy. Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru 
(UPO), które jest tak samo ważne jak awizo. 

 

Urzędy i sprawy obsługujące ePUAP: 

Coraz więcej spraw możesz załatwić przez internet, bo coraz więcej urzędów udostępnia 
swoje usługi na platformie ePUAP. Są to między innymi: 

 samorządy, w tym urzędy gminy – wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoszenie utraty 
lub zniszczenia dowodu albo prawa jazdy; zawiadomienia o sprzedaży samochodu; dopisania 
się do spisu wyborców, 

 USC (urzędy stanu cywilnego) – uzyskanie odpisów aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu lub 
innych dokumentów; zgłoszenie urodzenie dziecka, 

 ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – sprawdzenie, czy pracodawca nas ubezpieczył i jaką 
dostaniemy emeryturę; przejrzenie swoich zwolnień lekarskich i składek; 

 NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – odbiór przed wyjazdem za granicę karty EKUZ 
(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), 

 US (urzędy skarbowe) – sprawdzenie swojego rozliczenia podatkowego; zgłoszenie spadku 
lub darowizny; 

 KRK (Krajowy Rejestr Karny) – pobieranie zaświadczenia o niekaralności, 

 UP (urzędy pracy) – zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna i korzystanie ze szkoleń, 

 Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych – sprawdzenie swoich danych i dokumentów; 

 inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne 
– zarejestrowanie działalności gospodarczej; złożenie wniosku o Kartę Dużej Rodziny; 
wysłanie pisma ogólnego, gdy nie ma formularza do załatwienia naszej sprawy. 

Podpis kwalifikowany 

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis 
własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia 
weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są 
przyporządkowane, może go używać.  

W odróżnieniu od profilu zaufanego, za pomocą podpisu kwalifikowanego możemy nie tylko 
załatwiać sprawy urzędowe, ale też na przykład zawierać umowy na odległość, czy brać udział 
w aukcjach elektronicznych na platformach przetargowych. 

Podpis kwalifikowany kupuje się u jednego z certyfikowanych dostawców. Ich listę znajduje 
się na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji. Do najpopularniejszych podpisów 
kwalifikowanych należą: Sigilium Sign, Szafir 2.0, proCertum SmartSign czy PEM-HEART 3.9 oraz 
SecureDoc 2 firmy EuroCert. W skład zestawu składającego się na podpis kwalifikowany wchodzą 
najczęściej: 
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1. specjalna karta kryptograficzna, na której jest zapisany certyfikat kwalifikowany, 
2. czytnik kart, który trzeba podłączyć do swojego komputera, 
3. oprogramowanie, które należy zainstalować. 

Cena takiego zestawu zależy od dostawcy, a także opcji jaka zostanie wybierana. Wpływ na 
cenę będzie miał np. okres przez jaki certyfikat jest ważny – może to być od roku do trzech. Zazwyczaj 
zestaw kosztuje około 300 zł brutto. 

Co można załatwić z podpisem kwalifikowanym: 

1. Podpisywanie i składanie deklaracji w systemie Płatnik. 
2. Uwierzytelnianie na stronie profilu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). 
3. Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do Urzędów Skarbowych. 
4. Podpisywanie i składanie sprawozdań finansowych wysyłanych do KRS. 
5. Przekazywanie organom podatkowym danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). 
6. Rejestracja i identyfikacja wykonawców biorących udział podczas aukcji lub przetargów. 
7. Zawieranie umów oraz udział w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych. 
8. Potwierdzanie tożsamości w kontaktach z urzędami oraz w komunikacji pomiędzy 

pracownikami jednostek w administracji publicznej. 
9. Przesyłanie do GIIF informacji o transakcjach finansowych. 
10. Przesyłanie Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia (w skrócie JEDZ). 
11. Podpisywanie i pobieranie akt pracowniczych dotyczących pracowników 
12. i zleceniobiorców. 
13. Zdalne zawieranie umów cywilno-prawnych. 
14. Udział w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych. 
15. Przesyłanie faktur elektronicznych drogą online. 

 

 
Autor: Rafał Kuźma   

– radca prawny/doradca obywatelski/mediator 
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3. Zasady finansowania rehabilitacji przez ZUS 

Gdy zbyt długo chorujemy, ZUS może nas wezwać na kontrolę, sprawdzając, czy faktycznie 
nasz stan zdrowia jest taki, jak wynika ze zwolnień lekarskich. Taka kontrola to także okazja, byśmy 
otrzymali skierowanie do finansowanego przez ZUS sanatorium albo na trudno dostępne i kosztowne 
zabiegi rehabilitacyjne. 

Kto może skorzystać z usługi 

Z rehabilitacji można skorzystać, jeśli jest się zagrożonym utratą zdolności do pracy. Musi 
jednak istnieć szansa, że odzyska się ją po rehabilitacji. Dodatkowo należy spełnić jeden z poniższych 
warunków: 

1. Trzeba być ubezpieczonym w ZUS (pracować zawodowo), 
2. Trzeba pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, 
3. Trzeba pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. 

Niezbędna dokumentacja 

Aby skorzystać z rehabilitacji, należy przygotować: 

1. wniosek o rehabilitację – dostaniemy go od lekarza, który prowadzi nasze leczenie. Lekarz 
może sam go napisać lub skorzystać ze wzoru wniosku o rehabilitację przygotowanego przez 
ZUS. Lekarz może wypełnić wniosek elektronicznie i przesłać go do ZUS przez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS; 

2. dowód osobisty lub paszport; 

Dane niezbędne do wniosku to: 

 imię i nazwisko, 

 PESEL, 

 adres zamieszkania, 

 numer telefonu,  

 adres e-mail, 
3. swoją dokumentację medyczną na badanie przez lekarza orzecznika ZUS: 

 dokumenty, które potwierdzają rozpoznanie i leczenie schorzenia, przez które jest się osobą 
niezdolną do pracy lub zagrożoną niezdolnością do pracy – na przykład karty informacyjne 
leczenia szpitalnego, historie choroby z przychodni, opisy i wyniki wykonanych badań 
diagnostycznych: RTG, USG i innych, 

 dokumenty, które dotyczą innych schorzeń; 

Podstawą skierowania na rehabilitację leczniczą jest przedstawienie dokumentacji 
dotychczasowego leczenia. Dlatego warto wcześniej skompletować kserokopie kart nie tylko od 
lekarza POZ, ale także od wszystkich innych specjalistów. Na podstawie dokumentów i biorąc pod 
uwagę określone czynniki orzecznik podejmie decyzję. Weźmie pod uwagę: 

 charakter i przebieg procesów chorobowych, ich wpływ na stan czynnościowy organizmu 

 stopień przystosowania organizmu do ubytków anatomicznych, kalectwa, skutków choroby 

 wiek, zawód, wykonywane czynności i warunki pracy. 
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Wniosek papierowy 

Pacjent może złożyć osobiście w każdej placówce ZUS lub przesłać pocztą. To, czy pacjent 
spełnia wymagania formalne (np. status jego ubezpieczenia), zostanie sprawdzone przy 
rozpatrywaniu wniosku. 

Wniosek elektroniczny 

Lekarz może sporządzić wniosek elektroniczny w trakcie wystawiania elektronicznego 
zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Elektroniczny wniosek 
o rehabilitację lekarz może przesłać do ZUS za pośrednictwem PUE ZUS. 

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji 

Lekarz orzecznik ZUS może wydać orzeczenie o potrzebie rehabilitacji: 

– gdy otrzymamy wniosek o rehabilitację, 

– gdy kontroluje zwolnienie lekarskie, 

– gdy orzeka w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych albo o okolicznościach 
uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. 

Na podstawie tego orzeczenia ZUS wydaje skierowanie na rehabilitację albo odmowę 
skierowania na rehabilitację. 

Zawiadomienie o skierowaniu 

Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą zostanie wysłane pocztą na adres 
pacjenta. Będzie ono zawierać termin rehabilitacji, adres ośrodka rehabilitacyjnego oraz 
najważniejsze informacje o turnusie rehabilitacyjnym. 

Przebieg procedury 

Dokument składamy w oddziale ZUS, a akceptuje go orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Ale może też taką decyzję podjąć sam ZUS w czasie rutynowej kontroli zwolnienia 
lekarskiego. Warunkiem jest, by rehabilitacja dawała szansę na odzyskanie zdrowia i przywrócenie 
możliwości wykonywania pracy. Wniosek można złożyć w dowolnym oddziale ZUS, warto jednak 
zwrócić uwagę, iż wybierając oddział zgodnie z miejscem zamieszkania mamy szansę najszybciej 
uzyskać decyzję. Złożenie wniosku jest bezpłatne. ZUS pokrywa koszty rehabilitacji, zakwaterowania, 
wyżywienia oraz zwraca koszty przejazdu (do i z ośrodka rehabilitacyjnego) – najtańszym środkiem 
komunikacji publicznej. 

ZUS powinien rozpatrzyć nasz wniosek jak najszybciej. Osoba wnioskująca otrzyma 
informację o terminie badania u lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik może też wydać orzeczenie 
na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia. Jeśli zdecyduje, o potrzebie rehabilitacji – 
wystawi skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego. Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację 
leczniczą lub pismo o odmowie skierowania wnioskujący otrzyma pocztą. 

Po pozytywnym orzeczeniu możemy zostać skierowani na rehabilitację, która powinna trwać 
24 dni. Może ona być przeprowadzona w jednym ze specjalistycznych sanatoriów, z którymi ZUS 
zawarł umowę, lub w miejscu zamieszkania – wówczas na zabiegi będziemy codziennie dojeżdżać. 
W obu przypadkach rehabilitację finansuje ZUS, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz 
zwraca koszty przejazdu (do i z ośrodka rehabilitacyjnego) – najtańszym środkiem komunikacji 
publicznej. 
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Formy rehabilitacji 

Można skorzystać z rehabilitacji: 

 stacjonarnej, 

 ambulatoryjnej. 

Rehabilitacja stacjonarna polega na tym, że cały czas jest się w ośrodku rehabilitacyjnym 
(przebywa poza miejscem zamieszkania). Z kolei rehabilitacja ambulatoryjna polega na tym, że 
przychodzi się codziennie na zaplanowane zabiegi i konsultacje lekarskie do ośrodka 
rehabilitacyjnego (nie przebywa się w nim cały czas). 

W systemie stacjonarnym można skorzystać z rehabilitacji w schorzeniach: 

1) narządu ruchu – jeśli na przykład jest się po urazie (złamaniu, skręceniu), przy bólach 
kręgosłupa, zwyrodnieniu lub zapaleniu stawów, 

2) narządu ruchu po wypadku (w ramach wczesnej rehabilitacji powypadkowej), 
3) układu krążenia – w przypadku występowania choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia 

tętniczego, po zawale serca, po zabiegach angioplastyki, po operacji kardiochirurgicznej, 
4) układu oddechowego – w przypadku występowania astmy oskrzelowej, przewlekłej 

obturacyjnej choroby płuc (POChP),   
5) psychosomatycznych – w przypadku zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowego lub 

związanych z nimi zaburzeń somatycznych, 
6) onkologicznych –po leczeniu nowotworu piersi, 
7) narządu głosu – w przypadku występowania chrypki, przewlekłego zapalenie krtani lub 

okresowego zaniki głosu – szczególnie, gdy głos jest narzędziem pracy, 
8) ośrodkowego układu nerwowego – w przypadku chorowania na stwardnienie rozsiane, po 

udarze lub po operacji guza mózgu, gdy jest się samodzielnym (jeśli dana osoba porusza się 
na wózku inwalidzkim nie jest to przeciwwskazaniem do rehabilitacji). 

W systemie ambulatoryjnym można skorzystać z rehabilitacji w schorzeniach: 

 narządu ruchu, 

 układu krążenia. 

Rehabilitacja prowadzona jest na podstawie indywidualnie ustalonego programu. Uwzględnia on 
w szczególności: 

 różne formy rehabilitacji fizycznej, tj. kinezyterapię indywidualną, zbiorową, ćwiczenia 
w wodzie, zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, 
leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia 
ultradźwiękami, laseroterapię, masaż klasyczny i wibracyjny 

 rehabilitację psychologiczną, w tym między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne 

 edukację zdrowotną, ukierunkowaną na przekazanie informacji dotyczących m.in. zasad 
prawidłowego żywienia, wiedzy o procesie chorobowym, uwzględniającej profil schorzenia, 
instruktażu odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych. 

Jak już zostało wspomniane rehabilitacja trwa 24 dni, ale w zależności od naszej sytuacji może być: 

 przedłużona — na przykład jeśli lekarz uzna, że dzięki temu odzyskamy zdolność do pracy, 

 skrócona — na przykład jeśli wcześniej odzyskamy zdolność do pracy. 

Autor: Rafał Kuźma   

– radca prawny/doradca obywatelski/mediator 
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4. Wakacje kredytowe 2022 i 2023 

W lipcu br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla 
przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa ma na celu m.in. wsparcie osób, 
które zaciągnęły złotowe kredyty hipoteczne. Przepisy wprowadzą możliwość skorzystania z tzw. 
wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku. 

Co to są „wakacje kredytowe” 

Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego 
spłaty. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że 
okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona. W okresie 
zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. 
Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił 
w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia. 

Jak działają „wakacje kredytowe” 

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat. To kredytobiorca 
indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. 

Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach: 

 maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.; 

 maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.; 

  maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów; 

Kto może wystąpić o „wakacje kredytowe” 

1. Kredyt w PLN: 

 Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt 
w PLN. 

 Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych 
walutach oraz indeksowane lub denominowane do waluty innej niż waluta polska 

2. Własne potrzeby mieszkaniowe: 

 Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własne potrzeby 
mieszkaniowe, czyli po to by w niej zamieszkać. 

 Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie; 

 Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt – właśnie ten zaciągnięty na 
własne potrzeby mieszkaniowe. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości 
na potrzeby mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko 
względem jednego wybranego kredytu. 

 Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę 
domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt 
ten został zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. 

Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu 

Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin 
spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. 
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Procedura ubiegania się o „wakacje kredytowe”: 

1. Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego. 
2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego – 

w zależności od tego jakie funkcjonalności udostępni bank. 
3. Ministerstwo Finansów nie wydaje rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku. 
4. Wnioski można składać od 29 lipca br., bo tego dnia przepisy wchodzą w życie. 
5. Najlepiej złożyć wniosek nie później niż w dniu spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (również 

w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej). 
6. Kredytobiorca sam decyduje przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych. Przy 

czym może złożyć wniosek jednorazowo – za cały okres, jego część lub składać pojedyncze 
wnioski na każdy z wybranych miesięcy. 

7. Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym 
okres, na który zawieszona została spłata kredytu a także wysokość opłat, które trzeba 
uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie 
okresu zawieszenia. 

8. Środki „zaoszczędzone” w trakcie wakacji kredytowych można wykorzystać do nadpłacenia 
kredytu hipotecznego; 

Od kiedy będzie zawieszana spłata kredytu? 

Według przepisów spłata kredytu ma zostać zawieszona na okres wskazany we wniosku 
z dniem doręczenia wniosku do banku. Jak już zostało wcześniej wskazane, bank będzie miał 
wprawdzie 21 dni - od dnia doręczenia wniosku - na jego potwierdzenie, ale jednocześnie wskazano 
w ustawie, że: „brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu". 

Jaką ratę zapłacimy później? 

Sama wysokość zawieszanej raty, którą zapłacimy w przyszłości, nie będzie taka sama jak 
miała być w pierwotnym terminie. Może być wyższa lub niższa. 

Jej wysokość będzie bowiem zależała od poziomu wskaźnika WIBOR lub innego wskaźnika 
oprocentowania kredytu, który będzie obowiązywał w przyszłości. 

Czy osoby, które kupiły mieszkanie na wynajem, będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych? 

Eksperci wskazują, iż ważne jest to, abyśmy mieli kredyt zaciągnięty na zakup domu lub 
mieszkania, w którym mieszkamy. Stąd też, jeżeli ktoś kupił na przykład mieszkanie na wynajem, to 
nie będzie mógł korzystać z wakacji kredytowych. Jeżeli ktoś kupił, zbudował dom dla siebie, to już 
będzie mógł z tego rozwiązania skorzystać. 

Czy BIK otrzyma informacje o wakacjach kredytowych? 

Informacja o skorzystaniu z ustawowych wakacji kredytowych będzie trafiała do Biura 
Informacji Kredytowej. Eksperci wskazują, iż podobnie, jak przy wakacjach kredytowych umownych 
i ustawowych wprowadzanych w związku z COVID, tak i teraz fakt skorzystania przez klienta z wakacji 
kredytowych nie niesie negatywnego wpływu na scoring BIK.  

Scoring BIK to ocena punktowa dotycząca wiarygodności kredytowej. Może ona przyjąć 
wartość od 0 do 100. Im jest ona wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że dana osoba spłaci 
wszystko w terminie. Ocena punktowa BIK ma pomóc instytucjom finansowym ocenić ryzyko 
kredytowe, choć banki mogą również skorzystać z innych modeli i akceptować różne poziomy ryzyka 
do różnych produktów. 
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Czy wakacje kredytowe będą miały wpływ na naszą zdolność kredytową? 

Skorzystanie z „wakacji kredytowych” może utrudnić sięgnięcie po ewentualny kolejny kredyt 
czy zakupy na raty. Przedstawiciele BIK wskazują, iż w okresie, w którym korzysta się z wakacji 
kredytowych naturalnym jest, że klienci nie będą zaciągać w tym czasie innych zobowiązań. 
Podkreślają ponadto, że decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank w oparciu o przyjęte w danym 
banku kryteria, oraz w momencie i procesie rozpatrywania wniosku o kredyt. Temat ten był 
wielokrotnie poruszany podczas debat w Sejmie, Senacie, a także podczas prac komisji. Celem 
wypracowanych rozwiązań jest zagwarantowanie, aby kredytobiorcy nie ponosili negatywnych 
konsekwencji po skorzystaniu z ustawowych wakacji kredytowych, a także by w systemach 
bankowych odnotowywano, wszelkie informacje pochodzące od klientów, dotyczące ich problemów 
z regularną spłatą zobowiązań.  

Ile można zaoszczędzić na wakacjach kredytowych? 

Z wyliczeń przygotowanych przez Expandera wynika, że wakacje kredytowe spowodują, że 
w skali całego roku wydatki na raty w 2022 roku będą bardzo zbliżone do tych z ubiegłego roku. 
W opublikowanych analizach wskazywano np. że w przypadku kredytu na 300.000 zł na 25 lat suma 
tegorocznych rat (15.444 zł) będzie nawet nieco niższa niż w ubiegłym roku (16 183 zł). Z kolei w 
przyszłym roku nastąpi już wzrost do 20.724 zł. Bez wakacji suma rat w 2022 r. wyniosłaby ok. 25.660 
zł, a w 2023 r. ok. 30.971 zł. Możliwość odroczenia spłaty czterech rat w roku spowoduje, że będzie 
można znacząco obniżyć koszty związane ze spłatą kredytu. 

Czy można łączyć wakacje z Funduszem Wsparcia Kredytobiorców? 

Oprócz wakacji kredytowych przegłosowane przez Sejm przepisy zwiększają o 1,4 mld zł 
środki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Z pieniędzy z FWK można skorzystać już teraz. Został on 
stworzony w 2016 roku (przepisy uchwalono w 2015), aby pomagać kredytobiorcom w trudnej 
sytuacji finansowej. W ramach wsparcia z funduszu mogą oni otrzymać rozłożoną na raty pożyczkę. 
Do otrzymania pomocy z FWK kwalifikują się także osoby, które sprzedały objętą kredytem 
nieruchomość, ale wartość transakcji nie pozwala na spłatę zobowiązania w całości. 

Przepisy umożliwiają jednoczesne skorzystanie zarówno z wakacji kredytowych, jak 
i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców z zastrzeżeniem, że łączenie obu form pomocy nie może 
dotyczyć tego samego miesiąca. 

Kontakt z Biurem Rzecznika Finansowego 

W Biurze Rzecznika Finansowego uruchomiona została infolinia, poprzez którą każdy 
zainteresowany może zwrócić się z pytaniem do eksperta lub zgłosić problem. Rzecznik wesprze także 
konsumentów poprzez poradnik w sprawie wakacji kredytowych oraz Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców, który pomoże uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania 
i wątpliwości dotyczące tych obszarów. 
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