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WSTĘP

Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmo-
wać jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i za-
wsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktual-
nych przepisów w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości 
prawnej często nie jest proste. Stąd też pomysł na napisanie 
tego poradnika. Autorami są doradcy Biura Porad Obywatel-
skiego, placówki której siedziba znajduje się w Warszawie, 
przy ul. Gałczyńskiego 3. Biuro Porad Obywatelskich prowa-
dzone jest przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecz-
nej CIS i jest to miejsce do którego od 1996 roku zgłaszają się 
licznie osoby mające różne problemy życiowe, których same 
nie umieją lub nie wiedzą jak je rozwiązać. Wybór opracowań 
powstał na podstawie analizy spraw, z  którymi najczęściej 
osoby starsze zwracają się do doradców o pomoc. Poradnik 
ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy, ale przede wszyst-
kim ułatwienie wyboru właściwych działań. Warto bowiem 
w oparciu o rzetelne informacje podejmować się rozwiązania 
swoich problemów.

Zachęcając do przeczytania poradnika, ale też do jego za-
chowania i zaglądania wtedy, gdy zastanawiamy się nad na-
szymi decyzjami, proszę również pamiętać o tym, że zawsze 
warto skonsultować się, wyjaśnić szczegółowo swój problem 
z doradcą, w bezpośrednim kontakcie. Porady są bezpłatne 
i dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic.

Zapraszamy do kontaktu!

Dyrektor Biura Porad Obywatelskich
Ija Maria Ostrowska
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1| D ziedziczenie – to warto wiedzieć

Pani Basia i pan Jan byli w nieformalnym związku przez 
wiele lat. Kiedy się poznali ona była wdową z dwojgiem dzie-
ci, a on – rozwodnikiem. Pan Jan miał syna, ale pani Basia 
nigdy go nie poznała, ponieważ wychowywał się ze swoją 
matką, a z ojcem nie chciał utrzymywać kontaktów. Pan Jan 
miał mieszkanie, w  którym zamieszkał z  nową partnerką. 
Razem zrobili remont, a pani Basia bardzo dbała o ich wspól-
ne „gniazdko”. Dzieci pani Basi chętnie ich odwiedzały, a pan 
Jan, który był dużo starszy od towarzyszki, zawsze mówił, że 
cały jego majątek przypadnie tylko im, ponieważ to oni byli 
jego prawdziwą rodziną. Pan Jan nagle zmarł. Dla pani Basi 
było to duże przeżycie. Jakież było jej zdumienie, kiedy po kil-
ku miesiącach od śmierci przyjaciela, w drzwiach mieszkania 
stanął jakiś mężczyzna i oświadczył, że jest jedynym spadko-
biercą zmarłego i żąda wydania nieruchomości. Czy pan Jan 
mógł zapewnić swojej wieloletniej partnerce spokojne życie 
w należącej do niego nieruchomości?

1.1. Kto po nas dziedziczy?

Mężczyzną, który stanął w drzwiach mieszkania, gdzie przez 
wiele lat mieszkała pani Basia z  panem Janem, był syn jej 
zmarłego przyjaciela. Pani Basia nawet nie wiedziała, że odbyła 
się sprawa spadkowa i to właśnie on stał się jedynym spadko-
biercą całego majątku ojca. Stało się to na mocy dziedziczenia 
ustawowego uregulowanego w Kodeksie cywilnym.
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Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie zo-
stawił ważnego testamentu (co to oznacza opiszemy w dalszej czę-
ści) lub gdy wskazana przez spadkodawcę osoba nie może lub nie 
chce być spadkobiercą.

 Zgodnie z przepisami spadkobiercą może być każda osoba 
fi zyczna, która żyje w  chwili otwarcia spadku (w momencie 
śmierci spadkodawcy).

•  W pierwszej kolejności do dziedziczenia są powołani: dzieci 
i współmałżonek spadkodawcy. Otrzymują spadek w  czę-
ściach równych, ale część przypadająca współmałżonkowi 
nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku 
(jeśli do dziedziczenia powołane jest więcej niż troje dzie-
ci, współmałżonek spadkodawcy otrzymuje 1/4, a pozostała 
część jest równo dzielona pomiędzy dzieci).

•  Jeśli współmałżonek spadkodawcy nie żyje, cały majątek 
w częściach równych, dziedziczą dzieci.

•  Jeśli w chwili otwarcia spadku nie żyje dziecko spadkodaw-
cy, do  dziedziczenia będą powołani jego zstępni (wnuki, 
prawnuki itd.).

•  Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, spadek dziedziczą jego 
współmałżonek oraz rodzice (małżonkowi ½ spadku, a każ-
demu z rodziców po 1/4).

•  Jeśli zmarły nie miał dzieci ani małżonka, cały spadek otrzy-
mują rodzice po 1/2.

•  Jeśli jedno z rodziców spadkodawcy nie żyje w chwili otwar-
cia spadku, jego majątek w częściach równych, dziedziczy 
rodzeństwo spadkodawcy. Udział spadkowy przypadający 
rodzeństwu, jeśli któreś z nich nie dożyło otwarcia spadku, 
przypada jego zstępnym, czyli dzieciom, wnukom itd.

Dziedziczenie – to warto wiedzieć?
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•  Jeżeli zmarły nie miał dzieci, rodzice nie żyją, nie ma ro-
dzeństwa i  ich dzieci, cały majątek spadkowy przypada 
współmałżonkowi.

•  Jeżeli zmarły był samotny, rodzice nie żyją, nie miał dzieci, 
małżonka i rodzeństwa, spadek dziedziczą dziadkowie (o ile 
żyją) w częściach równych.

•  Jeśli któreś z  dziadków nie dożyło otwarcia spadku, jego 
udział w spadku przypada jego zstępnym (dzieciom, wnu-
kom, itd.).

•  Jeśli babcia lub dziadek nie dożyli otwarcia spadku i nie mieli 
zstępnych, ich udział w spadku przypada pozostałym dziad-
kom w częściach równych

•  Jeśli nie żyje małżonek spadkodawcy i jego krewni, spadek 
przypada pasierbom (dzieciom męża lub żony z poprzed-
niego związku), ale tylko wówczas, gdy żadne z  rodziców 
pasierba nie dożyło chwili otwarcia spadku

•  Jeśli nie ma nikogo z rodziny, spadek przechodzi na gminę 
ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub na Skarb 
Państwa.

1.2.  Jak wpłynąć na to, kto będzie 
po nas dziedziczył?

Pan Jan mógł zdecydować, kto będzie po nim dziedziczył. Mógł 
zabezpieczyć swoją partnerkę na wypadek swojej śmierci, po-
nieważ ustawową kolejność dziedziczenia może zmienić testa-
ment pozostawiony przez spadkodawcę.
 Najłatwiejszy i  dlatego najbardziej popularny, jest testa-
ment własnoręczny. Sporządzenie takiego testamentu wymaga 
spisania go własnoręcznie na papierze (nie można użyć kom-
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putera lub maszyny do pisania, nie może też spisać go inna 
osoba w naszym imieniu). Musi zostać przez nas podpisany 
i opatrzony datą. Bez tych trzech elementów nasz testament 
będzie nieważny. Testament możemy oddać notariuszowi na 
przechowanie. Notariusz, za naszą zgodą, może zamieścić in-
formację o  sporządzonym testamencie w Notarialnym Reje-
strze Testamentów (NORT). Jeśli schowamy go gdzieś w domu, 
powinniśmy zawiadomić o tym kogoś z rodziny lub osobę, do 
której mamy zaufanie. Testament własnoręczny nie wymaga 
świadków.
 Testament notarialny jest sporządzany w obecności nota-
riusza i ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje naszą 
wolę, odczytuje nam ją głośno i jeśli testament zgadza się z tre-
ścią, podpisujemy się pod dokumentem. Swój podpis składa 
również notariusz. Za testament notarialny trzeba zapłacić od 
kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych w zależności, czy 
zawiera zapisy, polecenia, czy wydziedziczenie.

Uwaga! Obie opisane powyżej formy testamentu 
są tak samo ważne i  mają taką samą moc sprawczą. 
Tak samo ważne będzie dziedziczenie na podstawie testa-
mentu własnoręcznego, jak i notarialnego.

 Kolejną formą testamentu, zaliczaną do testamentów zwy-
kłych, jest testament allografi czny. Jest on spisany przez inną 
osobę niż spadkodawca. Spadkodawca (testator) wyraża swoją 
wolę ustnie w obecności dwóch pełnoletnich świadków i wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka woje-
wództwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu 
stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w pro-

Dziedziczenie – to warto wiedzieć?
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tokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje 
się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być 
podpisany przez spadkodawcę, osobę wobec której spadkodaw-
ca oświadczył swoją wolę oraz przez świadków. Jeżeli spadko-
dawca nie może podpisać protokołu, należy to w nim zaznaczyć 
ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Testament przybie-
ra zatem formę protokołu, w którym zamieszcza się datę jego 
sporządzenia. Osoby głuche lub nieme nie mogą rozrządzić 
swoim majątkiem na wypadek śmierci w  formie testamentu 
allografi cznego.
 Prawo przewiduje też dziedziczenie na podstawie testamen-
tu szczególnego, sporządzanego w przypadku wyjątkowych 
wydarzeń. Jeśli istnieje obawa rychłej śmierci lub jeśli nie moż-
na zachować zwykłej formy testamentu, spadkodawca może 
wyrazić ostatnią wolę ustnie w obecności co najmniej trzech 
świadków. Kodeks cywilny przewiduje dwa sposoby ustalenia 
treści testamentu ustnego, a mianowicie pisemny i sądowy. Pi-
smo stwierdzające treść testamentu ustnego może zostać spo-
rządzone przez jednego ze świadków albo osobę trzecią i po-
winno zostać podpisane przez spadkodawcę oraz co najmniej 
dwóch świadków testamentu ustnego. Pismo nie może zostać 
sporządzone po upływie roku od dnia złożenia ustnego oświad-
czenia ostatniej woli przez spadkodawcę.
 Jeśli treść testamentu ustnego nie została spisana, można 
ją potwierdzić w  sądzie w  ciągu sześciu miesięcy od śmierci 
testatora. Świadkowie muszą wtedy złożyć zgodne zeznania.
 Testament szczególny jest ważny przez sześć miesięcy od 
ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie for-
my testamentu zwykłego np. od ustania obawy rychłej śmier-
ci, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego termi-
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nu. Bieg powyższego terminu ulega zawieszeniu przez czas, 
w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia 
testamentu zwykłego. Po upływie terminu, spadkodawca chcą-
cy rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci powinien 
sporządzić testament zwykły.

Ważne! Testament zawsze można zmienić. Obo-
wiązujący jest zawsze ten z  ostatnią datą. Jeśli 
wcześniej spisaliśmy testament notarialny, ale zmie-
niliśmy zdanie, co do jego treści i  spisujemy kolejny 
własnoręcznie, jako aktualna wola zmarłego liczyć się 
będzie dokument z późniejszą datą.

Zapis windykacyjny
Za pomocą testamentu zwykłego nie możemy przekazać po-
szczególnych składników majątku wybranym osobom. Nawet 
jeśli wskażemy w  testamencie, że chcemy, aby mieszkanie 
dziedziczyła po nas córka, a działkę nad morzem i samochód 
syn, to i tak spadkobiercy nabędą wspólnie wszystkie składniki 
majątku, a udział w spadku będzie określony w formie ułamka.
 Na szczęście pojawił się w przepisach tzw. zapis windyka-
cyjny, który umożliwia podział majątku według naszej woli. 
W  testamencie sporządzonym w  formie aktu notarialnego 
spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa 
konkretny przedmiot z chwilą otwarcia spadku, czyli śmiercią 
spadkodawcy. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być 
rzeczy: samochód, zbiór książek, kolekcja obrazów oraz nie-
ruchomości: mieszkanie, dom, działka, ale też gospodarstwo 
rolne lub przedsiębiorstwo. Zapis może dotyczyć nie tylko osób 
z najbliższej rodziny, ale również niespokrewnionych. Przed-
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miot zapisu zostaje wyłączony z masy spadkowej, a pozostała 
część spadku nie uwzględniona w zapisie, będzie podlegała nor-
malnemu podziałowi w ramach dziedziczenia. Osoba uwzględ-
niona w zapisie może dalej uczestniczyć w podziale pozostałego 
majątku zmarłego, a jej udziały w dziedziczeniu nie są w żaden 
sposób ograniczone.

1.3.  W sądzie lub u notariusza - jak uregulować 
sprawy spadkowe?

Dokumentem, który przedstawił pani Basi syn pana Jana było 
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. To właśnie na 
podstawie tego dokumentu nabył on prawa do majątku ojca.
 Niezależnie czy dziedziczymy z ustawy, czy na podstawie 
testamentu musimy potwierdzić swoje prawo do spadku.

 Mamy dwie drogi:

∙ sądową,

∙ notarialną.

 Aby potwierdzić dziedziczenie w sądzie należy złożyć 
pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie re-
jonowym, właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy. Wniosek może złożyć jeden ze spadkobierców, 
innych wymieniając jako uczestników postępowania. Wniosek 
powinien zawierać dane wnioskodawcy oraz uczestników oraz 
adresy zamieszkania. Należy dołączyć wymagane dokumenty: 
akt zgonu spadkodawcy oraz akty urodzenia lub akty małżeń-
stwa, z których wynika zmiana nazwiska (dla córek, wnuczek 
itd.). Potem trzeba poczekać, aż sąd prześle nam wezwanie na 
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rozprawę. Może to trwać do kilku miesięcy.
 W czasie rozprawy sąd bada, czy spadkodawca pozostawił 
testament oraz kto będzie dziedziczył. Jeśli jest kilku spadko-
bierców, spadek jest dzielony w częściach ułamkowych. Po zba-
daniu dokumentów sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku.
 Od marca 2009 r. mamy możliwość potwierdzenia dziedzi-
czenia u notariusza. Dzięki temu podczas jednej wizyty możemy 
potwierdzić prawo do spadku. Akt poświadczenia dziedzicze-
nia może sporządzić każdy notariusz bez względu na miejsce 
zamieszkania spadkodawcy. Potwierdzenie może nastąpić na 
podstawie ustawy lub testamentu. Spadkobiercy nie muszą 
składać żadnych wniosków czy pism procesowych. Warunkiem 
jest, aby zgodnie stawili się wszyscy, którzy są brani pod uwagę 
jako spadkobiercy wraz z dokumentami (takimi, jak w przy-
padku potwierdzania dziedziczenia w sądzie). Nie może też być 
sporów między nimi, co do udziału w ułamkowej części spadku. 
Na podstawie zgodnych oświadczeń spadkobierców o przyjęciu 
lub odrzuceniu spadku notariusz sporządza protokół. Protokół 
jest podstawą do sporządzenia aktu poświadczenia dziedzi-
czenia, który jest rejestrowany elektronicznie. Nabiera on mocy 
prawnej równorzędnej sądowemu postanowieniu o stwierdze-
niu nabycia spadku.

Ważne! Notarialne poświadczenie dziedziczenia 
może nastąpić wyłącznie dla spadków otwartych po 1 lip-
ca 1984 roku (otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci 
spadkodawcy).

Dziedziczenie – to warto wiedzieć?
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1.4.  Co zrobić gdy dziedziczymy po cudzoziemcu?

W przypadku dziedziczenia majątku po cudzoziemcu decyduje 
prawo obowiązujące w kraju jego pochodzenia (obywatelstwa) 
z chwili jego śmierci. Obywatele polscy mogą zwrócić się o po-
moc w  sprawie spadkowej do konsulatu lub placówki dyplo-
matycznej danego kraju. Jednak na własną rękę musimy usta-
lić majątek spadkowy, a poszukiwanie go za granicą może być 
bardzo kosztowne. Dlatego zanim podejmiemy decyzję o dzie-
dziczeniu majątku po zmarłym za granicą spadkodawcy, po-
winniśmy starać się ocenić, czy koszty poszukiwań oraz postę-
powania spadkowego nie przekroczą dziedziczonego majątku. 
Może się bowiem dodatkowo okazać, że majątek jest obciążony 
długiem.
 Jeśli zdecydujemy się przeprowadzić postępowanie spad-
kowe w  zagranicznym sądzie i  tam uzyskamy potwierdze-
nie dziedziczenia, musimy dodatkowo uzyskać potwierdzenie 
dziedziczenia przez sąd naszego kraju. Jest to konieczne, aby 
realizować swoje prawa spadkowe w  Polsce. To samo doty-
czy podatku od odziedziczonego majątku. Nawet jeśli podatek 
został zapłacony za granicą, będziemy musieli zgłosić się do 
naszego urzędu skarbowego i złożyć stosowne oświadczenie. 
Na szczęście obowiązują te same ulgi i zwolnienia, które mają 
zastosowanie w przypadku dziedziczenia polskich spadków.

1.5.  Opłaty, ile to kosztuje?

Każda czynność, jaką podejmujemy w sądzie lub u notariusza 
wymaga opłat.
 Maksymalne stawki notarialne dla wybranych czynności 
wynoszą:
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∙  sporządzenie testamentu – 50 zł + VAT,

∙  sporządzenie testamentu zawierającego zapis, polecenie lub 
pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł + 
VAT,

∙  sporządzenie testamentu zawierającego zapis windykacyjny 
– 200 zł + VAT,

∙  odwołanie testamentu – 30 zł + VAT,

∙   oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł + 
VAT,

  sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamen-
towego z zapisem windykacyjnym – 100 zł + VAT,

∙  sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł + VAT,

∙   sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 
50 zł + VAT.

 W sądzie:
 Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o:

∙  stwierdzenie nabycia spadku,

∙  zabezpieczenie spadku,

∙  sporządzenie spisu inwentarza,

∙   odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

 W sprawach o prawa majątkowe (m.in. o zachowek) pobiera 
się opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmio-
tu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 
30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.
 Kiedy już potwierdzimy swoje prawo do spadku, musimy 
zgłosić ten fakt właściwemu urzędowi skarbowemu oraz wy-
pełnić odpowiedni formularz. Urząd sam wyliczy należny nam 
podatek według obowiązującej skali. Generalnie, właściwy jest 

Dziedziczenie – to warto wiedzieć?



25

urząd skarbowy, na terenie którego znajduje się dziedziczo-
na nieruchomość. Jeśli nieruchomości jest więcej i są położo-
ne w obrębach różnych urzędów skarbowych, wtedy właściwe 
jest ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy lub miejsce 
zamieszkania nabywcy. Od początku 2007  roku obowiązuje 
w przepisach zwolnienie od podatku od spadków i darowizn dla 
małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodzi-
ców, dziadków itd.), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochy.

Uwaga! Osoby wymienione będą podlegać zwolnieniu 
od podatku od spadku tylko wtedy, gdy zgłoszą fakt dzie-
dziczenia właściwemu urzędowi skarbowemu w ciągu pół 
roku od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdze-
niu nabycia spadku.

Dla każdej grupy podatkowej jest określona kwota wolna od po-
datku. I tak:

∙  Dla I grupy (rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, ale też 
teściowie, synowa i zięć) kwota wolna, to 9 637 zł.

∙  Dla II grupy (to dalsza rodzina, m.in. ciotki i wujowie) kwota 
wolna, to 7 276 zł.

∙  Dla III grupy (osoby niespokrewnione oraz członkowie 
dalszej rodziny nienależący do II grupy) kwota wolna, to 
4 902 zł.

 Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje ulgę 
na nabycie mieszkania lub domu. Ma ona zastosowanie w przy-
padku nabycia:

∙  w drodze dziedziczenia (spadku), zapisu, dalszego zapisu, 
polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia dar-
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czyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

∙  w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub pole-
cenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy 
podatkowej,

∙   w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub pole-
cenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy 
podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym 
takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy 
z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej 
dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

 Ulga polega na niewliczaniu do podstawy opodatkowania 
czystej wartości budynku lub lokalu do łącznej wysokości nie-
przekraczającej 110 m2 ich powierzchni użytkowej. W przypad-
ku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu 
albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalne-
go lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.
 Aby jednak skorzystać z tej ulgi, należy spełnić kilka wa-
runków. Przede wszystkim nabywca nie może być właści-
cielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu miesz-
kalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nie może 
posiadać spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz nie 
może być najemcą lokalu mieszkalnego, a  jeśli jest, powi-
nien rozwiązać umowę najmu w  ciągu 6 miesięcy od złoże-
nia zeznania podatkowego. Drugi ważny warunek, to ko-
nieczność zamieszkiwania w  nabytym lokalu przez 5 lat.

Dziedziczenie – to warto wiedzieć?



27

1.6.  Co zrobić, gdy możemy odziedziczyć długi?

Od 18 października 2015 r. obowiązują nowe zasady chroniące 
spadkobierców przed dziedziczeniem długów spadkowych. 
 Zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego obowiązujący-
mi przed dniem 18 października 2015 r., aby nie odziedziczyć 
długów po naszym spadkodawcy, który zmarł przed tą datą, 
musieliśmy składać stosowne oświadczenie: o  odrzuceniu 
spadku (nie dziedziczyliśmy wtedy ani majątku, ani długów) 
lub o przyjęciu go z dobrodziejstwem inwentarza (spłacaliśmy 
długi tylko do wysokości odziedziczonego po spadkodawcy ma-
jątku). Oświadczenie należało złożyć w ciągu pół roku od do-
wiedzenia się o tytule swojego powołania do dziedziczenia. 
 Brak złożenia w  terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się 
o  swoim prawie do spadku oświadczenia o  odrzuceniu lub 
o przyjęciu spadku z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza” po-
wodował, że dziedziczyliśmy wszystko bez ograniczenia odpo-
wiedzialności za długi spadkowe tzw. proste przyjęcie spadku. 
 Dotrzymanie tego półrocznego terminu często sprawia-
ło dużo problemów. Nie wszyscy spadkobiercy zdawali sobie 
sprawę, że powinni złożyć stosowne oświadczenie. Zdarzało 
się, że nie utrzymywaliśmy z naszym spadkodawcą żadnych 
kontaktów lub rodzina nie zawiadomiła o tym, że sami już od-
rzucili spadek i teraz my powinniśmy to zrobić. A oświadczenie 
było konieczne, ponieważ spadkodawca pozostawił same długi.
 Aby chronić spadkobierców od dziedziczenia długów spad-
kowych, zostały wprowadzone nowe zasady dziedziczenia. 
Według nich brak złożenia oświadczenia w ciągu pół roku od 
dowiedzenia się o  tytule do dziedziczenia jest równoznaczny 
z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Taka for-
ma przyjęcia spadku eliminuje dziedziczenie długów spadko-
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wych ponad pozostawiony przez spadkodawcę majątek – nie 
spłacamy tych długów z własnego majątku, a jedynie do wyso-
kości odziedziczonego majątku. 
 Jeśli pomimo to chcemy odrzucić spadek po spadkodawcy, 
ponieważ pozostawił on wyłącznie długi to w  dalszym cią-
gu, tak jak dotychczas, możemy to zrobić w okresie pół roku. 
W tym czasie składamy w sądzie lub przed notariuszem sto-
sowne oświadczenie. Od chwili złożenia oświadczenia będzie-
my traktowani, jakbyśmy „nie dożyli otwarcia spadku”, więc 
do dziedziczenia wejdą kolejni spadkobiercy, którzy też po-
winni odrzucić spadek.
 Jeśli nasz spadkodawca nie pozostawił żadnych długów tyl-
ko majątek i nie zależy nam na ustawowym przyjęciu spad-
ku z dobrodziejstwem inwentarza możemy w ciągu pół roku 
złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost. Oświadczenie 
składamy w  sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca za-
mieszkania spadkodawcy lub przed notariuszem.

Ważne! Nowe zasady dziedziczenia obowiązujące od 
18 października 2015 r. mają zastosowanie do spadków 
otwartych z tą lub późniejszą datą. Dla spadków otwartych 
przed tą datą obowiązują poprzednie zasady dziedziczenia.

 Nowelizacja ustawy wprowadza też nowe zasady ustalania 
stanu majątku spadkowego. Do tej pory robił to komornik i było 
to dość kosztowne, ponieważ często korzystał z opinii rzeczo-
znawcy majątkowego. 
 Teraz każdy spadkobierca może sam złożyć w  sądzie lub 
u  notariusza wykaz inwentarza wg. wzoru ustalonego przez 
ministra sprawiedliwości (dostępny na stronie Ministerstwa 
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Sprawiedliwości w  dziale: Formularze). Wierzyciele spadko-
dawcy mogą weryfi kować zawarte w nim informacje. Jeśli spis 
nie zostanie przez nich zakwestionowany unikniemy ponosze-
nia dodatkowych kosztów. 
 Znowelizowane przepisy mają nas ochronić nas przed spła-
caniem długów z własnej kieszeni, ale dalej informacja o tym, 
czy spadek, który otrzymaliśmy jest zadłużony, czy nie pozo-
staje istotna. 
Jak więc szukać długów? Czasami można się o tym dowiedzieć 
jeszcze za życia spadkodawcy. Jeśli mieliśmy z nim dobre kon-
takty, znaliśmy jego sytuację fi nansową, możemy przypusz-
czać czego się spodziewać w spadku.
 Nasz spadkodawca często ukrywa, że ma jakieś zobowią-
zania i wtedy po jego śmierci powinniśmy przejrzeć dokładnie 
pozostawione przez niego dokumenty. To wśród nich mogą 
znaleźć się umowy kredytowe lub pożyczki, wezwania do za-
płaty od wierzycieli lub sądowe nakazy zapłaty. 
 Aby ustalić majątek spadkowy możemy też wystąpić z wnio-
skiem o  dokonanie spisu inwentarza do sądu. Spisu dokona 
komornik, który ustali czynną i bierną wartość spadku. Spis 
dokonany przez komornika wiąże się z dodatkowymi opłata-
mi. O dokonanie spisu może wystąpić również wierzyciel, jeśli 
zakwestionuje wykaz, który sami sporządziliśmy.
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1.7. Jak pozbawić kogoś spadku?

Sporządzając testament, w którym zapisujemy swój majątek 
wybranej osobie decydujemy, kto będzie po nas dziedziczył, 
a nasza wola zawarta w testamencie wyłącza porządek dzie-
dziczenia przewidziany w ustawie. Odsuwamy w ten sposób 
naszych spadkobierców ustawowych od dziedziczenia. 
Niektórzy spadkobiercy ustawowi pominięci w  testamencie 
będą mieli jeszcze prawo do tzw. zachowku od tego, komu 
przypadnie spadek, ale pod warunkiem, że nie zostaną wy-
dziedziczeni.
Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych (dzie-
ci, wnuki), małżonka i rodziców prawa do zachowku, czyli ich 
wydziedziczyć tylko z ważnych powodów.
 Może to nastąpić, jeśli bliska osoba:

∙  wbrew jego woli stale postępuje w sposób sprzeczny z za-
sadami współżycia społecznego, np. syn nadużywa alkoholu 
czy narkotyków, mimo że rodzice namawiają go na podjęcie 
leczenia,

∙   dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliż-
szych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu, wolności, albo rażącej obrazy czci, np. syn awan-
turuje się, znęca nad matką lub ojcem (psychicznie bądź fi -
zycznie),

∙  stale nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków 
rodzinnych, np. nie pomaga fi nansowo, mimo że wie, iż 
rodzice żyją w niedostatku, nie zapewnia opieki w chorobie.

 Przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z  treści te-
stamentu, czyli należy opisać, jakie zachowanie spowodowa-
ło wydziedziczenie. Jeśli spadkodawca ostatecznie przebaczył 
uprawnionemu do zachowku, nie może go wydziedziczyć.

Dziedziczenie – to warto wiedzieć?
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1.8. Czym jest zachowek?

Zachowek jest roszczeniem w stosunku do spadkobiercy dzie-
dziczącego na podstawie testamentu, o  zapłatę konkretnej 
kwoty. Osobami uprawnionymi do zachowku są: dzieci, wnuki, 
małżonek i rodzice, jeśli byliby powołani do spadku z ustawy. 
Wysokość zachowku to 1/2 wartości udziału spadkowego, któ-
ry przypadłby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu 
ustawowym oraz 2/3, jeśli jest to osoba małoletnia lub trwale 
niezdolna do pracy.
 Zachowek ma formę pieniężną. Na jego wysokość mają 
wpływ uczynione przez spadkodawcę darowizny (oraz od nie-
dawna zapisy windykacyjne). Mogą zwiększać lub zmniej-
szać wartość zachowku. Zwiększenie zachowku następuje, 
jeśli spadkodawca dokonał za swojego życia darowizn na rzecz 
spadkobierców i  osób uprawnionych do zachowku. Wartość 
darowizny dolicza się do spadku zwiększając jego wartość 
i to bez znaczenia kiedy zostały dokonane. Jeśli jednak darowi-
zna została przekazana na rzecz osoby nie będącej spadkobier-
cą lub osobą uprawnioną do zachowku, nie jest doliczana do 
spadku, ale tylko wtedy, gdy została dokonana więcej niż 10 lat 
przed śmiercią spadkodawcy. Jeśli darowiznę otrzymała osoba 
uprawniona do zachowku, wtedy wartość zachowku zostanie 
pomniejszona o wartość darowizny.

Do zachowku nie są uprawnione:

∙  osoby uznane za niegodne,

∙  osoby, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek 
przysługujący im z mocy ustawy,

∙  małżonek odsunięty od dziedziczenia w związku ze złożo-
nym pozwem o  rozwód lub separację z  jego winy (pozew 
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musi być uzasadniony),

∙  osoby wydziedziczone przez spadkodawcę.

Ważne! Wypłaty zachowku możemy żądać w ciągu pię-
ciu lat od ogłoszenia testamentu, a jeśli jest to roszczenie 
przeciwko osobie zobowiązanej do uzupełnienia zachowku 
z tytułu otrzymanych od spadkodawcy darowizn lub zapi-
sów windykacyjnych, w ciągu pięciu lat od otwarcia spadku, 
czyli śmieci spadkodawcy.

1.9.  Co oznacza pojęcie „osoba niegodna
dziedziczenia”?

Uznanie za niegodnego dziedziczenia może być dokonane wy-
łącznie przez sąd i tylko w przypadkach, kiedy spadkobierca:

∙   dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciw spad-
kodawcy,

∙  podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządze-
nia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób prze-
szkodził mu w dokonaniu jednej z powyższych czynności;

∙  umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, pod-
robił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał 
z testamentu przez kogoś podrobionego lub przerobionego.

Spadkobierca wyłączony z dziedziczenia z powodu uznania za 
niegodnego dziedziczenia jest traktowany w  taki sposób, jak 
gdyby nie dożył otwarcia spadku. Po zmarłym spadkodawcy 
będą dziedziczyć osoby uprawnione do dziedziczenia po osobie 
uznanej za niegodną dziedziczenia.

Dziedziczenie – to warto wiedzieć?
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Przykład: Syn spadkodawcy został uznany za nie-
godnego dziedziczenia. Po spadkodawcy będą więc dzie-
dziczyć: żona i dzieci osoby uznanej za niegodną, a w przy-
padku ich braku, inni spadkobiercy.

1.10.  Wypłata pieniędzy z konta po czyjejś śmierci

Jeśli nasz spadkodawca nie pozostawił żadnego majątku oprócz 
pieniędzy na koncie w banku, nie możemy ich wypłacić dopóki 
nie zakończy się postępowanie spadkowe. Możemy tego unik-
nąć, jeśli zmarły pozostawi na piśmie w banku dyspozycję na 
wypadek śmierci. Wtedy środki zgromadzone na koncie zostają 
wypłacone osobie określonej w dyspozycji. Osoba wymieniona 
przez spadkodawcę, jako uprawniona do wypłacenia pieniędzy 
na wypadek śmierci ma pierwszeństwo przed spadkobiercami. 
Jednak krąg osób, których ta dyspozycja dotyczy jest ograni-
czony. Są to: małżonek, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, 
dzieci, wnuki, prawnuki oraz rodzeństwo, również przyrodnie. 
Ograniczona jest też kwota, którą możemy wypłacić. Jest to 
dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw, czyli obecnie ok. 96 tys. zł.
 Coraz popularniejsze jest tzw. pełnomocnictwo do rachun-
ku. Pozwala ono pełnomocnikowi dokonywać operacji w banku 
bez konieczności fatygowania jego właściciela. Należy jednak 
pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci posia-
dacza rachunku. Nie mamy więc żadnych uprawnień do pobra-
nia pieniędzy z konta właściciela rachunku po jego śmierci. Jeśli 
tak zrobimy, a okaże się, że nie jesteśmy w kręgu spadkobier-
ców, będziemy zmuszeni oddać wypłacone pieniądze.
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1.11. Jak dzielić spadek?

W wyniku postępowania spadkowego możemy stać się jednym 
ze spadkobierców powołanych do dziedziczenia majątku wraz 
z  innymi. Jeśli nasz spadkodawca nie pozostawił testamentu 
w postaci notarialnego zapisu windykacyjnego, w którym za-
pisał poszczególne składniki majątku wybranym osobom, sta-
jemy się spadkobiercami w częściach ułamkowych. W związ-
ku z tym nie możemy samodzielnie rozporządzać żadnym ze 
składników odziedziczonego majątku. Taka sytuacja często 
powoduje konfl ikty rodzinne, ponieważ nie wiadomo kto po-
winien być za ten majątek odpowiedzialny.
 Aby znieść współwłasność majątku spadkowego należy do-
konać działu spadku w taki sposób, aby każdy ze spadkobierców 
stał się wyłącznym właścicielem poszczególnych przedmiotów 
i praw należących do spadku. W tym celu należy określić war-
tość całego majątku, który będzie podlegał podziałowi. Sprawa 
wydaje się prosta, jeśli wśród spadkobierców nie ma konfl ik-
tów i są w stanie w sposób umowny podzielić pomiędzy siebie 
dziedziczone przedmioty ruchome np. obrazy, meble, pamiątki 
rodzinne, książki itp. 
 Jeśli spadkobiercy są we współwłasności nieruchomości, 
dział musi być dokonany przed notariuszem lub w  sądzie. 
Przed notariuszem stawiają się wszyscy spadkobiercy i zgodnie 
oświadczają, w jaki sposób dokonują działu spadku. Np. jeden 
z nich staje się właścicielem całości nieruchomości, ale pozo-
stali zostaną przez niego spłaceni zgodnie z wartością swoich 
udziałów, po cenie uzgodnionej wspólnie.

Dziedziczenie – to warto wiedzieć?
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Uwaga! Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość 
umowa o dział spadku musi być zawarta w formie aktu no-
tarialnego.

Jeżeli spadkobiercy nie mogą porozumieć się, co do podziału, 
sprawa musi odbyć się w sądzie. Wniosek o dział spadku powi-
nien być złożony w sądzie rejonowym właściwym dla ostatnie-
go miejsca zamieszkania spadkodawcy lub położenia majątku 
spadkowego. Wnioskodawca, którym może być każdy ze spad-
kobierców, wymienia wszystkie składniki majątku podlegające 
podziałowi wraz z określeniem ich wartości. Określa też, w jaki 
sposób ma zostać dokonany podział. Np. do dziedziczenia jest 
powołanych tylko dwóch spadkobierców. Jeden z nich wystę-
puje do sądu, aby odziedziczone mieszkanie w całości stało się 
własnością drugiego spadkobiercy, ale w związku z  tym żąda 
spłaty z połowy wartości tej nieruchomości odpowiadającej jej 
rynkowej wartości. 
 Sąd w trakcie postępowania ustali skład i wartość spadku oraz 
wyda postanowienie, co każda z osób dziedziczących powinna 
otrzymać. Jeśli niemożliwe będzie doprowadzenie do działu po-
przez wyznaczenie jednego właściciela całego majątku przy spła-
cie pozostałych, sąd może nakazać sprzedaż majątku i podział 
środków uzyskanych ze sprzedaży pomiędzy spadkobierców. 
Takie rozwiązanie bywa najmniej korzystne, ponieważ poszcze-
gólne składniki majątku spadkowego są sprzedawane poniżej ich 
wartości, a ponadto obciążone kosztami komorniczymi. 
 Dział spadku z zasady obejmuje cały majątek spadkowy, ale 
z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku 
(np. jeżeli spadkobiercy już podzielili pozostałą część między 
sobą drogą umowy — art. 1038 § 1 k.c.).
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1.12. Rachunki uśpione

Rachunki uśpione to potocznie używane określenie kont ban-
kowych osób zmarłych, o których nie wiedzieli spadkobiercy 
lub należących do osób, których spadkobierców nie odnalezio-
no, jak i takich, o których istnieniu zapomnieli sami właściciele. 
Spadkobiercom bardzo trudno było ustalić, czy istnieją rachun-
ki bankowe, na których mogą znajdować się pieniądze zgodnie 
z prawem im należne. Aby uzyskać taką informację, należa-
ło się zwrócić z indywidualnym zapytaniem o rachunek danej 
osoby do każdego banku lub SKOK-u osobno. Zwarzywszy na 
ilość tego typu placówek w Polsce było to bardzo czasochłonne 
i wielu spadkobierców rezygnowało z poszukiwań.
 1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym 
osoby uprawnione (spadkobiercy zmarłego posiadacza rachun-
ku) mogą łatwiej i szybciej dowiedzieć się, czy w którymś banku 
lub SKOK-u (prowadzącym działalność w Polsce) znajdują się 
środki, do których mają prawo. Zostało wdrożone nowe roz-
wiązanie pod nazwą „Centralna informacja”. Obecnie dużym 
ułatwieniem jest możliwość złożenia jednego wniosku o udzie-
lenie informacji o rachunkach uśpionych w dowolnym banku 
lub SKOK-u przez osobę posiadającą tytuł prawny do spadku 
po posiadaczu rachunku (prawomocne postanowienie sądu 
o  stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświad-
czający jego dziedziczenie). Warto podkreślić, że nie trzeba 
być klientem instytucji, w której składamy zapytanie. Można 
to zrobić tam, gdzie będzie nam po prostu wygodniej. Placów-
ka banku lub SKOK-u, w którym złożymy wniosek zweryfi kuje 
naszą tożsamość, sprawdzi tytuł prawny do spadku i skieruje 
zapytanie do „Centralnej informacji”. Każdy bank oraz SKOK 
będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi niezwłocznie, ale 

Dziedziczenie – to warto wiedzieć?
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nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzyma-
nia zapytania. Następnie „Centralna informacja” prześle raport 
do tej placówki, w której złożyliśmy wniosek. Jednak uzyska-
nie szczegółowych informacji dotyczących rachunku zmarłego 
posiadacza będzie możliwe wyłącznie w  placówce banku lub 
SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony i tylko tam bę-
dziemy mogli pobrać środki zgromadzone na wskazanych kon-
tach.
 Nowe przepisy nałożyły na banki i SKOK-i dodatkowe obo-
wiązki. Przy zakładaniu rachunku instytucje te muszą nas po-
informować o możliwości wskazania osób uprawnionych do 
dostępu do konta na wypadek naszej śmierci. W przypadku za-
istnienia takiej sytuacji, instytucje te będą zawiadamiać wska-
zane przez nas osoby o możliwości wypłaty środków. Oprócz 
tego, w sytuacji jeśli od ostatniej odnotowanej aktywności na 
danym rachunku minęło pięć lat, banki i SKOK-i zostały zo-
bowiązane do ustalenia, czy właściciel konta żyje. W tym celu 
instytucje fi nansowe będą musiały wystąpić do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji o udostępnienie danych 
z rejestru PESEL, które umożliwiają ustalenie losów posiadacza 
danego rachunku.

1.13. Możesz to zrobić sam – wzory pism.

Uwaga! Prezentowane wzory są tylko przykładowe. 
Pamiętajmy, że testament własnoręczny nie może zo-
stać spisany na komputerze ani na maszynie do pisania. 
Testament taki będzie bezwzględnie nieważny.
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Wzór testamentu własnoręcznego

Warszawa, (dzień, miesiąc, rok)

Testament

Ja, niżej podpisana, (imię i nazwisko) z domu (nazwisko rodowe), córka 
(imiona rodziców), urodzona w dniu 10.10.1955 r. w Warszawie, świadoma 
podejmowanej decyzji, bez jakiegokolwiek przymusu, oświadczam, iż po-
wołuję do spadku po mnie:

(tu należy określić kogo i w jakiej części powołujemy do dziedziczenia)

(podpis spadkodawcy)
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Wzór testamentu własnoręcznego

Warszawa, (dzień, miesiąc, rok)

Testament

Ja, niżej podpisany, (imię i nazwisko), syn (imiona rodziców), urodzony 
w dniu (data urodzenia) w (miejsce urodzenia), oświadczam, iż:

(tu należy określić kogo powołujemy do spadku i jednocześnie można wy-
dziedziczyć spadkobiercę podając podstawę wydziedziczenia)

Taka jest ostatnia moja wola, którą w pełni świadomie wyrażam.

(podpis spadkodawcy)
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Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Warszawa, dnia………… r. 
Sąd Rejonowy dla Warszawy
................................................
w Warszawie Wydział Cywilny
Wnioskodawca: 
(imię, nazwisko) ul. 

Uczestnicy: 

(imię, nazwisko) ul. ........................................
(imię, nazwisko) ul. ........................................

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy

Wnoszę o:

1.  stwierdzenie, iż spadek po (imię, nazwisko), zmarłym w (miejscowość) 
w dniu (dzień, miesiąc, rok)., zamieszkałym w (adres ostatniego miejsca 
pobytu), nabyli na podstawie ustawy:
(tu należy wymienić wszystkich uczestników postępowania).

2.  stwierdzenie, że wnioskodawca i uczestnicy ponoszą koszty 
postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

UZASADNIENIE
W dniu (data zgonu) zmarł (imię i nazwisko spadkodawcy), ostatnio 
zamieszkały w (adres: miejscowość, ulica, nr domu).

Dowód:
odpis skrócony aktu zgonu (imię, nazwisko)
Spadkobiercami są następujące osoby….
(tu należy określić, kto staje się spadkobiercą ustawowym)
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Dowód:
(odpis skrócony aktu małżeństwa, jeśli spadkodawca w chwili śmierci był 
żonaty; odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, jeśli posiadał dzieci)

Wobec powyższego wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest uzasadniony.
(podpis)

(Uwaga! Podpis wniosku musi być własnoręczny.)

Załączniki:
1.  odpis skrócony aktu zgonu (imię, nazwisko),
2.  odpis skrócony aktu małżeństwa (imię, nazwisko),
3.  odpisy skrócone aktów urodzenia (wymienić dziedziczące dzieci),
4.  odpis wniosku z załącznikami,
5.  dowód uiszczenia opłaty sądowej.
 Opłata: 50 zł

Do wniosku należy dołączyć taką liczbę jego odpisów, jaka odpowiada liczbie 
uczestników postępowania oraz oryginały odpisów skróconych aktów stanu 
cywilnego (do odpisów wniosku dołączyć należy komplet ich kserokopii). 
Wniosek podlega stałej opłacie 50 zł. Można ją uiścić poprzez zakup znaków 
opłaty sądowej i naklejenie na wniosku lub zapłatę w kasie sądu. Opłaty 
można także dokonać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 t.j. ze zm.).
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn 
(tekst jednolity Dz.U.2015.86 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz.U.2014.1025).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku 
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 t.j ze zm.).
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2| Jak mieszkać bez kłopotów

Pan Zenon był najemcą mieszkania komunalnego. Owdo-
wiawszy dosyć wcześnie, po  pewnym czasie postanowił 
ułożyć sobie na nowo życie. Ożenił się zatem. Małżonka 
wprowadziła się do  jego mieszkania, jednak nie sama, lecz 
z dorosłym już synem. Po krótkim czasie okazało się, że wy-
obrażenia pana Zenona o wybrance były mylne. Okazała się 
bowiem osobą konfl iktową, rozrzutną, niestroniącą od alko-
holu. Pan Zenon przez jakiś czas próbował ratować sytuację, 
lecz w końcu skapitulował i wniósł pozew o rozwód. Pomi-
mo iż sąd orzekł o sposobie korzystania z mieszkania, dalsze 
wspólne zamieszkiwanie okazało się niemożliwe. Po kolej-
nej awanturze pan Zenon po prostu wyprowadził się. Był rok 
1997. Wyprowadzając się nie rozwiązał jednak umowy najmu 
i nie wymeldował się. Udało mu się po raz wtóry ułożyć sobie 
życie. Poznał właściwą kobietę, u której zamieszkał. Był rok 
1998. W roku 2004 ostatecznie wymeldował się z mieszka-
nia, jednak wciąż pozostawał jego głównym najemcą. Jakież 
było zdziwienie pana Zenona, kiedy niespodziewanie, w roku 
2012, komornik zajął mu wynagrodzenie za pracę tytułem 
zadłużenia lokalu, w którym już od wielu lat nie mieszkał. 
Okazało się, że była żona w  dalszym ciągu zamieszkująca 
wraz z synem we wspomnianym lokalu, od dłuższego czasu 
nie płaciła czynszu i  systematycznie zadłużała mieszkanie. 
Pan Zenon nie rozumie, jak to wszystko mogło się stać? Prze-
cież nie mieszkał w lokalu w czasie, gdy powstawało zadłu-
żenie. Pyta, dlaczego ma spłacić nie swoje długi? Dlaczego nie 
odpowiada za nie tylko była małżonka i jej syn?
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2.1.  Kto powinien płacić za mieszkanie?

Zazwyczaj mieszkamy z członkami rodziny. Okres nauki wy-
dłuża się coraz bardziej, zatem coraz dłużej zostają przy nas do-
rosłe już dzieci. Bywa również, że zamieszkuje z nami sędziwy 
ojciec lub matka albo inny krewny. Powstaje wówczas problem, 
kto i w jakiej proporcji powinien ponosić koszty utrzymania lo-
kalu. W niniejszym rozdziale znajdziemy informacje na temat 
odpowiedzialności za opłaty wspólnie zamieszkujących osób.
 Jeśli zajmujemy lokal na podstawie umowy najmu, jeste-
śmy zobowiązani do uiszczania czynszu i opłat za media. Jeżeli 
główny najemca nie płaci czynszu, właściciel lokalu (np. gmi-
na) może żądać spłaty długu zarówno od niego, jak i od każdego 
dorosłego domownika, który mieszka lub mieszkał w okresie 
powstania długu z głównym najemcą. Odpowiedzialność jest 
jednak ograniczona, ponieważ osoby te odpowiadają tylko do 
wysokości czynszu i innych opłat, które powinny być uregulo-
wane za okres, kiedy zamieszkiwały w danym lokalu.
Odpowiedzialność pełnoletnich domowników za czynsz i opłaty 
jest odpowiedzialnością solidarną. Oznacza to, iż wierzyciel – 
właściciel mieszkania (np. gmina lub spółdzielnia) może żądać 
całości lub części świadczenia od wszystkich wspólnie zamiesz-
kujących osób łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. 
Każdy dorosły, który mieszka z najemcą zobowiązany jest do 
spłaty całości długu, a nie jak sądzą niektórzy, tylko przypada-
jącej na niego części. Gdy sami spłacimy dług, będziemy mogli 
żądać od każdego współzamieszkałego zwrotu pieniędzy.
 W  stosunku do lokatorów mieszkań spółdzielczych obo-
wiązek ten wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
która nieco odmiennie reguluje tę kwestię. Z odpowiedzialności 
za opłaty eksploatacyjne wyłączone zostały pełnoletnie dzieci 
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i wnuki członków spółdzielni i właścicieli lokali, jeżeli pozo-
stają na ich utrzymaniu. Jeżeli udostępnimy komuś mieszkanie 
spółdzielcze, to również ta osoba ponosi odpowiedzialność so-
lidarną za opłaty za okres faktycznego korzystania z lokalu.
 Uważajmy zatem, kiedy wyprowadzamy się z mieszkania bez 
wymeldowania się, ponieważ może się okazać, nawet po paru 
latach, że odpowiadamy za zaległości czynszowe osób, któ-
re pozostały w mieszkaniu. Może być trudno udowodnić, że nie 
zamieszkiwaliśmy w lokalu, ponieważ zameldowanie jest po-
twierdzeniem pobytu w danym miejscu. Co więcej, najemca lo-
kalu, nawet po wymeldowaniu się, w dalszym ciągu odpowiada 
za zadłużenie narosłe w trakcie obowiązywania umowy najmu. 
Podobnie rzecz ma się, kiedy jesteśmy członkami spółdzielni. 
Nie zostawiajmy nieuregulowanej sytuacji mieszkaniowej, je-
żeli nie zamierzamy lub nie możemy w danym lokalu mieszkać. 
Rozwiążmy umowę najmu i wymeldujmy się.
 Jeśli jesteśmy właścicielami mieszkania, które stanowi od-
rębną własność, to  zobowiązani jesteśmy pokrywać wydat-
ki związane z utrzymaniem naszego lokalu oraz uczestniczyć 
w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomo-
ści wspólnej (comiesięczna zaliczka na poczet zarządu nie-
ruchomością wspólną oraz zaliczka na fundusz remontowy 
stosownie do wysokości naszego udziału). Za uiszczanie tych 
opłat odpowiada tylko właściciel lub solidarnie współwłaści-
ciele mieszkania. Wspólnoty mieszkaniowe nie mają podstaw 
prawnych, by domagać się pokrycia kosztów zarządu i utrzy-
mania mieszkań od innych domowników. Właściciel odpowia-
da za pokrycie kosztów zarządu i utrzymania mieszkania także 
wtedy, gdy z niego nie korzysta. Pilnujmy zatem, wynajmując 
komuś mieszkanie, aby nie powstało zadłużenie, ponieważ wo-
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bec wspólnoty to my i tylko my ponosimy odpowiedzialność.
 Widzimy więc, że pan Zenon padł ofi arą własnej niefraso-
bliwości, a  jego zaniedbania okazały się brzemienne w skut-
kach. Zagadnienie opłat za mieszkanie jest stosunkowo proste. 
Wystarczy mieć podstawową orientację w charakterze naszego 
prawa do lokalu oraz nigdy nie pozostawiać niezałatwionych 
spraw lokalowych.

2.2.  Co zrobić, gdy zalegamy z opłatami 
za mieszkanie?

Jeśli z jakiegoś powodu, np.: utraty pracy, choroby lub śmier-
ci osoby bliskiej znajdziemy się w  trudnej sytuacji material-
nej, uniemożliwiającej nam regularne płacenie za mieszkanie, 
to nie „chowajmy głowy w piasek”. Nie liczmy na to, że pro-
blem sam się rozwiąże bez naszego udziału. Poinformujmy jak 
najszybciej o naszej trudnej sytuacji właściciela lokalu, spół-
dzielnię czy wspólnotę mieszkaniową. W większości przypad-
ków możemy spotkać się ze zrozumieniem i pomocą. Prośmy 
o rozłożenie zadłużenia na raty w takiej wysokości, na jaką nas 
aktualnie stać. Nie podpisujmy jednak porozumienia w sprawie 
spłaty zadłużenia pochopnie. Realnie oceńmy nasze możliwo-
ści. Pamiętajmy bowiem, że ugoda taka traci moc w chwili, gdy 
nie zapłacimy chociaż jednej pełnej raty lub się z nią spóźnimy. 
Należy podjąć wszelkie działania w celu zachowania naszego 
tytułu prawnego do lokalu, ponieważ możemy stracić dach nad 
głową.
 Jeżeli jesteśmy najemcami i zalegamy z czynszem za trzy 
pełne okresy płatności, to właściciel mieszkania (np. gmina) 
może nam wypowiedzieć umowę najmu. Wiedzmy jednak, że 
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stanie się tak tylko wtedy, gdy właściciel uprzedzi nas na pi-
śmie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu i wyznaczy do-
datkowy, miesięczny termin do zapłaty zaległych i bieżących 
opłat. Jeżeli umowa zostanie nam wypowiedziana, dalsze na-
sze zamieszkiwanie będzie już bez tytułu prawnego do lokalu. 
W takim przypadku wynajmujący może wezwać nas do opusz-
czenia lokalu i zacząć naliczać odszkodowanie za bezumowne 
z niego korzystanie.
 Nieco inaczej wygląda ten problem w przypadku spółdzielni 
mieszkaniowych. Jeżeli członek spółdzielni zwleka z uiszcze-
niem opłat za 6 miesięcy - spółdzielnia może podjąć uchwałę 
w sprawie wykreślenia albo wykluczenia go ze spółdzielni. Od 
tej uchwały możemy się jednak odwołać do rady nadzorczej lub 
walnego zgromadzenia. Skreślenie z listy członków spółdzielni 
ma podobne konsekwencje jak w powyżej opisanym przypadku. 
Będziemy obowiązani do opróżnienia lokalu w ciągu 3 miesięcy 
po wygaśnięciu tytułu prawnego do mieszkania, a spółdziel-
nia nie ma obowiązku dostarczenia nam innego lokalu. Należy 
zaznaczyć, że w  wypadku wygaśnięcia spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia wypłaca 
osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy po odliczeniu kwoty 
zadłużenia, ale dopiero po opuszczeniu lokalu. 
 Powyższe reguły odnoszą się tylko do spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Długotrwałe zalega-
nie z zapłatą należnych opłat w przypadku spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu pociąga za sobą skutki takie same 
jak w przypadku odrębnej własności lokalu.
 Zadłużenie lokalu, który stanowi odrębną własność, również 
może mieć bardzo poważne konsekwencje. Jeżeli właściciel lo-
kalu zalega długotrwale z zapłatą należnych opłat, wspólnota 
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mieszkaniowa może zażądać sprzedaży lokalu w drodze licyta-
cji. Nie czekajmy aż „zdesperowana” wspólnota mieszkaniowa 
zdecyduje się na ten krok. Właścicielowi, którego lokal został 
sprzedany nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Jeżeli 
wysokość długu nie przewyższa wartości mieszkania, to  za-
wsze korzystniej dla nas będzie, jeśli  sprzedamy zadłużone 
mieszkanie na wolnym rynku i sami spłacimy dług wspólnocie. 
Wtedy nie narazimy się na dodatkowe koszty związane z licy-
tacją lokalu.
 Warto podjąć wszelkie kroki, aby nie dopuścić do zadłuże-
nia mieszkania. Jeśli posiadamy tytuł do lokalu (niezależnie od 
jego rodzaju), a mieszkanie jest dla nas za duże i koszty jego 
utrzymania są zbyt wysokie, nie czekajmy na powstanie za-
dłużenia, tylko zorientujmy się w możliwościach zamiany na 
mniejsze, które będzie nam łatwiej utrzymać. Często bowiem 
bywa, że gdy dzieci wyprowadzają się lub zostajemy sami 
z powodu śmierci współmałżonka, nie starcza nam pieniędzy 
na wszystkie potrzeby. Jeżeli jest to mieszkanie komunalne, 
to należy mieć na uwadze, iż zgodę na zamianę musi wyrazić 
właściciel – gmina. W przypadku mieszkania spółdzielczego, to 
statut spółdzielni określa, czy konieczne jest wyrażenie przez 
nią zgody na zamianę lokalu. Zazwyczaj nie jest łatwo podjąć 
taką decyzję, jednak może ona być jedynym wyjściem w celu 
uniknięcia poważnych kłopotów.
Czasami zdarza się, iż wspólnie z nami zamieszkujący współ-
małżonek lub pełnoletnie dzieci nie poczuwają się do obowiąz-
ku dokładania się do opłat za mieszkanie, a posiadają dochody, 
które wolą przeznaczać wyłącznie na swoje potrzeby. Jeśli do-
mownicy odmawiają dobrowolnego partycypowania, w takich 
wydatkach możemy je wyegzekwować jedynie na drodze sądo-
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wej. Możemy wystąpić wobec nich o wydanie nakazu zapłaty 
tych kwot, które już wydatkowaliśmy. Jest to rozwiązanie bo-
lesne, ponieważ nikt nie lubi pozywać do sądu swoich bliskich. 
Bywa jednak, że jest to jedyne możliwe wyjście.

2.3. Licytacja mieszkania i co dalej?

Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, które stanowi odręb-
ną własność (wspólnoty mieszkaniowe) lub spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu i długotrwale zalegamy z opłata-
mi za mieszkanie, to musimy się liczyć z bardzo poważnymi 
konsekwencjami. Wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia 
może żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, tzn. wystąpić 
do sądu z pozwem o nakazanie sprzedaży lokalu (wspomnie-
liśmy o tym już wcześniej w podrozdziale „Co zrobić, gdy za-
legamy z opłatami za mieszkanie?”). Nasze mieszkanie może 
być również zlicytowane, jeżeli w sposób rażący lub uporczywy 
wykraczamy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowe-
mu lub swoim niewłaściwym zachowaniem uniemożliwiamy 
innym właścicielom lub lokatorom korzystanie z ich lokali albo 
części wspólnych (np. klatka schodowa, piwnice, strych). 
 Co się z  nami stanie, jeżeli wspólnota mieszkaniowa lub 
spółdzielnia zdecyduje się na ten krok i nasze mieszkanie zo-
stanie zlicytowane? Prawomocne postanowienie o przysądze-
niu własności przenosi własność na nabywcę (takim orzecze-
niem kończy się nabycie nieruchomości w drodze egzekucji) 
i jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nowego właści-
ciela w posiadanie mieszkania. Przestajemy być właścicielami 
mieszkania i powinniśmy się natychmiast wyprowadzić wraz 
z domownikami oraz opróżnić mieszkanie ze swoich rzeczy. 
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Niestety, nie przysługuje nam prawo do lokalu zamiennego. Je-
żeli nie opuścimy mieszkania dobrowolnie, to nowy właściciel 
wystąpi do komornika, by go wprowadził w posiadanie nieru-
chomości (nie może na własną rękę, bez udziału komornika, 
„wymienić zamków w drzwiach”). W takiej sytuacji komornik 
ustala, po upływie terminu wyznaczonego nam do dobrowol-
nego wyprowadzenia się, czy przysługuje nam tytuł prawny do 
innego lokalu lub pomieszczenia, w którym możemy zamiesz-
kać oraz ustala naszą sytuację rodzinną. Jeżeli nie mamy się 
dokąd wyprowadzić, komornik występuje do gminy, w której 
położony jest zlicytowany lokal, z wnioskiem o wskazanie nam 
tymczasowego pomieszczenia. Pomieszczenie tymczasowe to, 
zgodnie z przepisami, pomieszczenie nadające się do zamiesz-
kania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do 
ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budyn-
kiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewa-
nia, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające 
możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, 
zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na 
jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub 
pobliskiej miejscowości, w  której dotychczas zamieszkiwały 
osoby przekwaterowywane. 
 Komornik wstrzymuje czynności egzekucyjne do czasu, kie-
dy gmina wskaże nam pomieszczenie tymczasowe, ale również 
nowy właściciel lub inna osoba trzecia może wskazać komorni-
kowi pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego 
pomieszczenia, do którego mamy być przeniesieni. Komornik 
nie może wówczas wstrzymać czynności związanych z opróż-
nieniem lokalu. 
 Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego zawierana jest 
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na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po 
upływie tego okresu, jeżeli nie wyprowadzimy się dobrowolnie, 
komornik przeniesie nas do noclegowni lub schroniska.
 Orzeczeń sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie 
wykonuje się w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca, 
jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma 
nastąpić przekwaterowanie.

2.4. Czym jest nakaz zapłaty?

Niestety, nie zawsze uda się uniknąć zadłużenia mieszkania. 
Jego właściciel, spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, 
wcześniej lub później podejmie wszelkie kroki prawne w celu 
odzyskania należności. Musimy się w takim przypadku liczyć 
z wydaniem nakazu zapłaty.
 Nakaz zapłaty nie jest wprawdzie wyrokiem, ale jeżeli się 
uprawomocni, to ma takie same skutki jak prawomocny wyrok. 
Niebezpieczeństwa związane z wydaniem nakazu zapłaty pole-
gają głównie na tym, że odbywa się to bez naszej wiedzy i bez 
rozprawy.
 Bez względu na wysokość zadłużenia z tytułu opłat za ko-
rzystanie z  lokalu, nasz wierzyciel ma prawo wystąpić z po-
zwem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominaw-
czym Nie otrzymamy wówczas odpisu wniesionego pozwu i nie 
zostaniemy wezwani na rozprawę. Sąd wyda nakaz na posie-
dzeniu niejawnym bez naszego udziału, wyłącznie na podsta-
wie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Któ-
regoś dnia, ku naszemu zaskoczeniu, możemy otrzymać nakaz 
zapłaty z dołączonym pozwem oraz pouczeniem dotyczącym 
sposobu wniesienia sprzeciwu i skutków niezaskarżenia naka-
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zu. Sąd nakaże nam, abyśmy w terminie dwóch tygodni od do-
ręczenia nakazu, spłacili dług w całości (wraz z kosztami) lub 
w tym samym terminie wnieśli do sądu sprzeciw.
 Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w  postępowaniu 
upominawczym jest pismem procesowym, w którym zaskar-
żamy wydany przeciwko nam nakaz. Jeżeli pozew wniesiono 
na urzędowym formularzu, to i my, wnosząc sprzeciw, musi-
my wypełnić odpowiedni formularz (dostępny w każdym są-
dzie). Skutkiem wniesienia sprzeciwu jest utrata mocy wyda-
nego przeciwko nam nakazu zapłaty. W trakcie postępowania 
może okazać się, że sąd oddali roszczenie powoda o zapłatę. 
Może się tak zdarzyć między innymi wtedy, gdy podniesiemy 
zarzut przedawnienia roszczenia. Dla roszczeń o świadczenia 
okresowe, a takimi są opłaty związane z korzystaniem z lokali 
mieszkalnych, okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jeśli prze-
ciwko nakazowi zapłaty nie wniesiemy skutecznie sprzeciwu 
(dotyczy to zarówno takiej sytuacji, gdy pozwany w ogóle nie 
wniósł sprzeciwu, jak i takiej, gdy np. sprzeciw został odrzu-
cony przez sąd, z powodu wniesienia go po terminie), wówczas 
nakaz zapłaty uprawomocni się i na jego podstawie wierzyciel 
może skierować sprawę do komornika.
 W takiej sytuacji znalazł się pan Zenon. Nie wniósł w porę 
sprzeciwu od nakazu zapłaty, tracąc przez to możliwość przed-
stawienia argumentów na swoją obronę. Nakaz wydany prze-
ciwko niemu jest prawomocny.
 Pamiętajmy! Unikanie odbioru korespondencji jest najgor-
szym z możliwych wyjść z  sytuacji. Korespondencję uważa 
się za skutecznie doręczoną po jego dwukrotnym awizowaniu 
przez pocztę.
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2.5.  Co to jest eksmisja i czym jest eksmisja 
„na bruk”?

Eksmisja jest najpoważniejszą konsekwencją zadłużenia 
mieszkania. Stanowi jedno z  najboleśniejszych doświadczeń 
życiowych. Niniejszy podrozdział zawiera informacje przydat-
ne w sytuacji, gdy otrzymujemy pozew o eksmisję, a utrata da-
chu nad głową jest bliska.

Eksmisję może nakazać tylko sąd w następujących przypad-
kach:

∙   brak tytułu prawnego do lokalu, np. rozwiązano z  nami 
umowę wskutek zadłużenia lokalu,

∙  ktoś rażąco i  uporczywie, w  sposób uciążliwy dla innych 
mieszkańców narusza porządek domowy, np. częste, hała-
śliwe libacje,

∙  współmałżonek lub inna zamieszkująca w tym samym lo-
kalu osoba zachowuje się rażąco nagannie, np. stosuje prze-
moc wobec członków rodziny.

 Sąd orzeka, czy osoba, która ma być eksmitowana, ma pra-
wo do lokalu socjalnego. W przypadku osób, które utraciły ty-
tuł prawny do lokalu komunalnego albo tytuł prawny uzyskany 
na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią 
mieszkaniową lub  towarzystwem budownictwa społecznego, 
sąd w wyroku eksmisyjnym nie może orzec o braku uprawnie-
nia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

∙   kobiety w ciąży,

∙  małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnio-
nego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie 
z nią zamieszkałą,
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∙  obłożnie chorych,

∙   emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania 
świadczenia z pomocy społecznej, czyli tych, których mie-
sięczny dochód dla osoby samotnej nie przekracza 701 zł, 
a osoby zamieszkującej wraz z rodziną – 528 zł na osobę 
(stan na październik 2018).

∙   osoby posiadającej status zarejestrowanego w powiatowym 
urzędzie pracy bezrobotnego, chyba że osoby te mogą za-
mieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

 Wymienionej powyżej grupie osób sąd z  urzędu nadaje 
uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Może jednak 
nadać takie uprawnienie innym osobom, biorąc pod uwagę 
dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich 
szczególną sytuację materialną i rodzinną. Obowiązek dostar-
czenia lokalu socjalnego spoczywa na gminie. Należy wyraźnie 
podkreślić, iż osoby eksmitowane z lokali własnościowych nie 
mają prawa do lokalu socjalnego.
 Lokal socjalny jest lokalem nadającym się do zamieszkania, 
jednak może być o obniżonym standardzie, którego powierzch-
nia pokoi, przypadająca na jednego członka gospodarstwa do-
mowego najemcy, nie może być niższa niż 5 m2, a w wypadku 
jednoosobowego gospodarstwa domowego – 10 m2.
 Pamiętajmy, że sąd nie zna naszej sytuacji i nie wie, że je-
steśmy np. osobą niepełnosprawną lub bezrobotną. Jeżeli nie 
powiadomimy go o tym, nie będzie miał podstaw do nadania 
nam uprawnienia do lokalu socjalnego. Dlatego niezmiernie 
ważne jest, aby po otrzymaniu pozwu o  opróżnienie lokalu 
wystosować odpowiedź na pozew, w której będziemy wnosić 
o przyznanie lokalu socjalnego, opisując w uzasadnieniu swoją 
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trudną sytuację i dołączając stosowne dokumenty (np. orzecze-
nie o niepełnosprawności).
 Jeśli osoba, wobec której zapadł wyrok o eksmisji, nie opuści 
dobrowolnie lokalu, eksmisję przeprowadza komornik.
 Obecnie nie ma tak zwanej eksmisji „na bruk”. Jeżeli sąd nie 
nada uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, komornik 
wstrzymuje się z wykonaniem eksmisji dopóki gmina, dłużnik 
lub wierzyciel nie wskażą tak zwanego pomieszczenia tymcza-
sowego. Pomieszczenie tymczasowe musi nadawać się do za-
mieszkania. 

 Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje, je-
żeli sąd nakazał opróżnienie lokalu z powodu:

∙  stosowania przemocy w rodzinie,

∙   rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porząd-
kowi domowemu,

∙  niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzy-
stanie z innych lokali w budynku,

∙  samowolnego zajęcia lokalu (bez tytułu prawnego).

 Trzeba pamiętać, iż opróżnienie przez nas zadłużonego lo-
kalu (dobrowolne lub drodze eksmisji przeprowadzonej przez 
komornika) nie anuluje naszego zadłużenia. Nadal jesteśmy 
zobowiązani do spłaty długu, pomimo iż odebrano nam już 
mieszkanie.
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2.6.  Czy możemy wpływać na wysokość 
opłat za mieszkanie?

Na wstępie należy stwierdzić, że nasze możliwości wpływania 
na wysokość opłat za mieszkanie są w znacznym stopniu uza-
leżnione od posiadanego przez nas tytułu prawnego do lokalu. 
Inaczej wygląda to w lokalach wynajmowanych, a inaczej w lo-
kalach, do których posiadamy tytuł własności. Niezależnie od 
tego w jakim lokalu mieszkamy, możemy w znacznym stopniu 
kształtować opłaty za media (oszczędzając energię elektrycz-
ną, gaz, wodę i  ścieki), co  jest, między innymi przedmiotem 
rozdziału pt.: „Podstawy edukacji fi nansowej”.
 W mieszkaniach komunalnych to właściciel, czyli gmina, 
ustala stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej loka-
li. Stawki te powinny uwzględniać czynniki wpływające na 
wartość użytkową lokalu (np. położenie i wyposażenie lokalu 
w urządzenia techniczne i instalacje).
 Właściciel lokalu ma prawo podnieść nam czynsz. Wypo-
wiedzenie starej stawki i wskazanie nowej powinniśmy otrzy-
mać na piśmie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli pod-
wyżka przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% 
tzw. wartości odtworzeniowej lokalu, możemy zażądać na pi-
śmie podania przyczyny podwyżki i  jej kalkulacji. Właściciel 
powinien nam odpowiedzieć na żądanie w terminie 14 dni od 
otrzymania naszego pisma, jeżeli tego nie zrobi – podwyżka 
jest nieważna. Dotyczy to tylko czynszu, a nie opłat za media, 
ponieważ ceny na nie wyznacza kto inny (np. wodociągi, zakład 
oczyszczania miasta). Podwyżka powyżej 3% wartości odtwo-
rzeniowej jest możliwa tylko w ściśle określonych w ustawie 
przypadkach, np. gdy właściciel nie uzyskuje – jego zdaniem 
– godziwego zysku z nieruchomości lub poniósł nakłady na re-
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mont. Jeśli po otrzymaniu odpowiedzi nadal nie zgadzamy się 
z wysokością czynszu, to możemy w terminie dwóch miesię-
cy od wypowiedzenia wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie, 
że podwyżka jest niezasadna lub zasadna w  innej wysokości. 
Udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu loka-
lu. Do dnia uprawomocnienia się wyroku w tej sprawie, płaci-
my czynsz w dotychczasowej wysokości.
 Należy tutaj wyjaśnić, co oznacza pojęcie: „3% wartości od-
tworzeniowej lokalu”. Otóż, wojewodowie zostali zobowiązani 
ustawą o ochronie praw lokatorów (...) do ogłaszania co 6 mie-
sięcy wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworze-
nia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla 
poszczególnych powiatów województwa. Przykładowo, na te-
renie powiatu m.st. Warszawy wskaźnik ten w chwili obecnej 
wynosi 6 320,40 zł/m 3% tej kwoty to 189,07 zł., w skali roku 
(dzielimy tę kwotę przez 12) otrzymamy wartość 15,76 zł za m2.
 Podwyższanie czynszu nie może być dokonywane częściej 
niż co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym pod-
wyżka zaczęła obowiązywać (czyli biorąc pod uwagę trzymie-
sięczny termin wypowiedzenia – co dziewięć miesięcy).
 Ponadto każda gmina może podjąć uchwałę, w której określi 
zasady ubiegania się o obniżanie stawki czynszu. Jeżeli jeste-
śmy najemcami lokalu komunalnego w Warszawie, to możemy 
ubiegać się o obniżenie czynszu z dwóch powodów: z uwagi na 
wartość użytkową lokalu (np. brak łazienki lub centralnej in-
stalacji ciepłej wody w mieszkaniu) lub niskie dochody.
 Wysokość opłat związanych z użytkowaniem spółdzielczego 
lokalu mieszkalnego ustala spółdzielnia, zgodnie z procedu-
rami zawartymi w statucie. Zatem, podobnie jak w przypadku 
wspólnoty mieszkaniowej, warto jest uczestniczyć w walnych 
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zgromadzeniach członków spółdzielni, ponieważ w ten sposób 
możemy uzyskać realny wpływ na ustalanie wysokości opłat. 
Jeżeli nie zgadzamy się z podwyżką opłat, możemy ją zaskar-
żyć do sądu lub odwołać się zgodnie z procedurami zawartymi 
statucie spółdzielni.
 Będąc członkiem wspólnoty mieszkaniowej mamy znacznie 
większe, niż w  powyżej opisanych przypadkach, możliwości 
kształtowania kosztów związanych z użytkowaniem naszego 
lokalu. Pamiętajmy o  tym, że jesteśmy właścicielami lokalu, 
w którym zamieszkujemy oraz współwłaścicielami wszystkich 
części budynku, które stanowią element jego konstrukcji i są 
niezbędne do funkcjonowania nieruchomości, np. klatki scho-
dowe, piony kanalizacyjne. Nasze prawa i obowiązki w zakresie 
zarządzania nieruchomością reguluje ustawa o własności lokali. 
Z jej treści wynika, że to członkowie wspólnoty w drodze głoso-
wania ustalają sposób gospodarowania jej fi nansami. Co roku, 
na walnym zebraniu właścicieli (członków wspólnoty) zarząd 
wspólnoty przedstawia roczny plan gospodarczy zarządu nie-
ruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu. Jest 
to najlepsza pora i miejsce, aby zapoznać się z założeniami tego 
planu, podyskutować z  innymi właścicielami lokali i wyrazić 
swoje zdanie. Jeżeli wspólnota liczy powyżej 7 członków, plan 
gospodarczy musi być uchwalony zwykłą większością głosów 
liczoną według udziałów członków wspólnoty. Opuszczając ze-
brania sami pozbawiamy się możliwości wpływania na wyso-
kość opłat za nasze mieszkanie, zgodnie z przysłowiem „nie-
obecni nie mają racji”.
 Większość wspólnot, a  już zawsze większe z nich, posia-
da zarząd, w  skład którego wchodzą członkowie wspólnoty 
lub osoby spoza ich grona, których ze względu na przymioty 
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rozumu i charakteru obdarzyliśmy zaufaniem. Z tego powodu 
szczególnie ważna jest nasza obecność na walnych zebraniach, 
mających za jeden z punktów programu wybór członka zarzą-
du, ponieważ to zarząd będzie na bieżąco wydatkował nasze 
pieniądze. Zastanówmy się zatem dokładnie, nie wybierajmy 
ludzi przypadkowych. Większość wspólnot ma profesjonal-
nego, posiadającego stosowne uprawnienia zarządcę. Trzeba 
wyraźnie podkreślić, iż zarządca jest naszym (czyli wspólnoty) 
„najemnym pracownikiem”, który jest zobowiązany wykony-
wać wolę wspólnoty wyrażoną w uchwałach. Powtórzmy więc 
– należy chodzić na zebrania i brać udział w dyskusjach i gło-
sowaniach uchwał, bo tylko w ten sposób możemy wpływać na 
wysokość kosztów ponoszonych w związku z zamieszkiwaniem 
w  lokalu stanowiącym odrębną własność. Jeśli nie zgadzamy 
się z uchwałą, np. jesteśmy zdania, iż zaliczka na fundusz re-
montowy została uchwalona w zbyt dużej wysokości, możemy 
w trakcie zebrania wysunąć swoje argumenty, próbować prze-
konać innych właścicieli lokali przeciwko uchwale wnoszącej 
taką podwyżkę (przypomnijmy, za uchwałą musi być ponad 
50% głosów).
 Jeśli nasze argumenty nie znalazły zrozumienia i uchwała 
przeszła, a my w dalszym ciągu jesteśmy przekonani o słusz-
ności naszych poglądów, możemy uchwalę zaskarżyć do sądu, 
jednak nie później niż w  ciągu sześciu tygodni od daty jej 
uchwalenia. Po tym terminie skutków uchwały nie można już 
cofnąć. Trzeba jednak mieć na uwadze, że aby zaskarżenie takie 
mogło przynieść skutek, musimy sądowi przedstawić i udoku-
mentować niezbite fakty i  przyczyny, dla których uważamy, 
że podwyżka opłat jest nieuzasadniona. Wreszcie, najlepszym 
sposobem współdecydowania o wysokości opłat jest aktywne 
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uczestnictwo w życiu wspólnoty. Mamy prawo, a wręcz obo-
wiązek współdziałania w  zarządzie nieruchomością wspólną. 
W  tej  dziedzinie duże pole do popisu otwiera się Seniorom, 
bowiem mają oni duże doświadczenie życiowe, rozsądek, roz-
maite kwalifi kacje przydatne w  zarządzaniu wspólnotą oraz 
– co może być bardzo ważne – sporo wolnego czasu. Ustawa 
o własności lokali daje nam prawo do zapoznawania się z ra-
chunkami wspólnoty praktycznie w  dowolnej chwili, jednak 
trzeba wyraźnie podkreślić, że swoje zdanie możemy wyrażać 
jedynie na zebraniach, co ma na celu uniknięcie zamieszania 
w  toku sprawowania zwykłego zarządu nieruchomością. Jeśli 
jednak okażemy się pomocni zarządowi, np. wyszukamy tań-
szego wykonawcę remontu, wyrazimy swoje zdanie co do sen-
sowności podlewania trawników itp., to zapewne spotkamy się 
z życzliwym podejściem zarządu. Najlepszym jednak sposobem 
na uzyskanie realnego wpływu na interesy wspólnoty, a co za 
tym idzie na wysokość opłat za nasze mieszkanie, jest wejście 
w skład zarządu wspólnoty. To właściwe miejsce dla Seniorów. 
Praca w zarządzie, nawet dużej wspólnoty, nie jest zbyt absor-
bująca, ponieważ większość czynności administracyjnych wy-
konuje opłacany przez wspólnotę zarządca.
 Jeżeli grunt, na jakim posadowiony jest budynek, w którym 
znajduje się wykupiony przez nas lokal, nie jest naszą własno-
ścią, to oprócz podatku od nieruchomości zobowiązani jeste-
śmy do uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowej w wysokości 1% ceny gruntu. 
Na terenie Warszawy opłaty te są stosunkowo wysokie i dla 
budżetu Seniora mogą stanowić poważny wydatek. Zwróćmy 
uwagę na to, że możemy ubiegać się o bonifi katę od tej opłaty 
w wysokości 50%, jeżeli nasz miesięczny dochód na jednego 
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członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% prze-
ciętnego wynagrodzenia (w październiku 2018 r. wyniosło ono 
4 521,08 zł). Od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste zo-
stanie przekształcone we własność – szczegóły na ten temat 
w rozdziale 2.13.
 Osobom o niskich dochodach, niezależnie od rodzaju posia-
danego przez nie tytułu prawnego do lokalu, przysługuje doda-
tek mieszkaniowy. Jeżeli spełniamy kryteria, to możemy ubie-
gać się o dodatek zarówno wtedy, kiedy jesteśmy właścicielami 
mieszkania, jak i wtedy, kiedy zajmujemy lokal mieszkalny bez 
tytułu prawnego, ale oczekujemy przysługującego nam lokalu 
socjalnego.
 O dodatek możemy ubiegać się, gdy średni miesięczny do-
chód na osobę w naszym gospodarstwie domowym (w okresie 
3 miesięcy przed złożeniem wniosku) nie przekracza 1287,25 zł 
(125% kwoty najniższej emerytury), a dla osoby samotnej – 
1802,15 zł (175%  najniższej emerytury). Przypomnijmy, że 
kwota najniższej emerytury w 2018 r. wynosiła 1029,80 zł.
 Niski dochód nie jest jedynym kryterium, jakie musimy 
spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy. Powierzchnia 
użytkowa naszego lokalu nie może przekraczać:

∙  35 m2 – dla 1 osoby,

∙  40 m2 – dla 2 osób,

∙  45 m2 – dla 3 osób,

∙  55 m2 – dla 4 osób,

∙  65 m2 – dla 5 osób,

∙  70 m2 – dla 6 osób,
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej licz-
by osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się dozwoloną po-
wierzchnię lokalu o 5 m2.
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 Wskazaną powyżej powierzchnię powiększa się o 15 m2, je-
żeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnospraw-
na poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, któ-
rej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym 
pokoju, ale tylko wówczas jeżeli jest to zaznaczone w orzecze-
niu o niepełnosprawności.
 O dodatek mieszkaniowy możemy ubiegać się nawet wtedy, 
jeżeli wcześniej występowaliśmy o obniżkę stawki czynszu.

2.7. Czy możemy mieszkać z kim chcemy?

„Wolnoć, Tomku, w swoim domku”, ale tylko dla tych, którzy 
są właścicielami lokalu. Kiedy wynajmujemy mieszkanie, wy-
daje nam się nieraz, że możemy w nim mieszkać z kim chce-
my. Tak nie jest. Jeżeli wynajmujemy mieszkanie, to właściciel 
lokalu (np. gmina) ma ostatnie słowo w tej kwestii. Pamiętaj-
my zatem, aby zawsze zwrócić się do właściciela o zgodę. Kon-
sekwencje przeoczenia uzyskania zgody właściciela mogą być 
bardzo przykre.
 Nie wolno nam użyczyć lub podnająć mieszkania bez zgody 
właściciela, ponieważ może on z  tego powodu wypowiedzieć 
nam umowę najmu i po upływie terminu wypowiedzenia we-
zwać nas do opuszczenia lokalu. Zawsze jednak mamy pra-
wo zamieszkać wspólnie ze współmałżonkiem i małoletnimi 
dziećmi. Zgoda wynajmującego nie jest również wymagana 
w stosunku do innych osób, względem których jesteśmy ob-
ciążeni obowiązkiem alimentacyjnym. Jeśli chcemy, aby za-
mieszkał z nami ktoś inny, musi na to wyrazić zgodę właściciel 
lokalu.
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Mieszkanie spółdzielcze możemy wynająć lub oddać do bez-
płatnego używania komu chcemy. Nie jest wymagana zgoda 
spółdzielni, chyba że wiązałoby się to ze zmianą sposobu użyt-
kowania lokalu np. w przypadku wynajęcia mieszkania w celu 
prowadzenia w nim działalności gospodarczej.

2.8.  Kto może zostać w mieszkaniu po śmierci 
najemcy lub lokatora?

Zdarza się nieraz, iż po śmierci najemcy lokalu prawo do wstą-
pienia w stosunek najmu roszczą sobie różne osoby. Nie każ-
da jednak będzie miała prawo pozostać w  tym lokalu. Osoby 
te muszą spełnić ściśle określone warunki. Kto ich nie spełni 
powinien liczyć się z  poważnymi konsekwencjami, włącznie 
z wezwaniem do opuszczenia lokalu.

 W  razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek 
najmu lokalu wstępują:

∙   małżonek, który nie jest współnajemcą lokalu,

∙  dzieci najemcy i jego współmałżonka,

∙  inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do 
świadczeń alimentacyjnych,

∙   osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu 
z najemcą.

 Osoby powyżej wymienione wstępują w stosunek najmu lo-
kalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym 
lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku takich osób, stosu-
nek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.
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Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż wnuki najemcy, nawet 
jeśli wspólnie z nim zamieszkiwały do chwili jego śmierci, nie 
należą do grupy osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek 
najmu po zmarłym.
 Jeżeli określona osoba nie spełnia warunków określonych 
w art. 691 kodeksu cywilnego, a jest to mieszkanie komunalne, 
to powinna zapoznać się z uchwałą rady gminy, która  regu-
luje kwestie wynajmu mieszkań komunalnych w danej gmi-
nie. Przepisy te stwarzają bowiem możliwość zawarcia umowy 
najmu z określonymi osobami, które nie były uprawnione do 
wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 kodeksu cy-
wilnego. Trzeba jednak spełniać warunki określone w uchwale 
rady gminy.
 W Warszawie osobami uprawnionymi do wstąpienia w sto-
sunek najmu lokalu komunalnego po śmierci najemcy są: jego 
współmałżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięć, synowa, 
rodzeństwo, ojczym, macocha i  teść, ale pod warunkiem, że 
spełniają łącznie następujące warunki:

∙   zamieszkiwały z  najemcą w  lokalu za zgodą właściciela 
i  prowadziły wraz z  nim wspólne gospodarstwo domowe 
przez okres co najmniej ostatnich 7 lat,

∙   zajmowana powierzchnia mieszkalna lokalu nie przekracza 
15 m2 na każdą osobę uprawnioną, a w przypadku gospo-
darstwa jednoosobowego 30 m2,

∙   nie zalegają z opłatami za korzystanie z lokalu, przy czym 
warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku 
występowania zaległości, jeśli zostało podpisane i jest reali-
zowane porozumienie o spłacie zadłużenia,

∙  osiągają dochód nieprzekraczający 160% minimum docho-
dowego.
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2.9.  Jakie kroki należy podjąć, gdy osoba, z którą 
mieszkamy jest zbyt uciążliwa?

Pragniemy ciszy i spokoju we własnych „czterech ścianach”. 
Niestety, nie wszyscy domownicy i  sąsiedzi podzielają nasze 
zamiłowania. Hałaśliwe zachowania, głośna muzyka do późnej 
nocy, trzaskanie drzwiami, zanieczyszczanie klatki schodowej 
i inne tego typu zachowania mogą nam poważnie uprzykrzyć 
życie. Gorzej jeszcze, kiedy domownik używa wobec nas prze-
mocy fi zycznej lub psychicznej, gdy nie płaci za mieszkanie, 
pozostawiając cały ten ciężar na naszych barkach. Co robić 
w takiej sytuacji? Jak skłonić taką osobę do respektowania na-
szych praw? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.
 Najemca lokalu powinien stosować się do porządku domo-
wego i liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. 
To samo dotyczy właścicieli lokali. Jeśli właściciel lokalu wy-
kracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązu-
jącemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe 
zachowanie czyni korzystanie z  innych lokali lub  nierucho-
mości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może 
w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Po-
wstrzymajmy się zatem od działań, które zakłócałyby korzy-
stanie z nieruchomości sąsiednich.
 Jeżeli lokator wykracza w  sposób rażący lub uporczywy 
przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzy-
stanie z  innych lokali w budynku, to możemy wytoczyć po-
wództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego upraw-
niającego do używania lokalu i  nakazanie jego opróżnienia. 
Możemy wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji 
małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora 
tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postę-
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powaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.
 Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie 
wykonuje się w okresie od  1  listopada do 31 marca roku na-
stępnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano 
lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Ochrona ta 
nie obejmuje jednak trzech grup osób, a mianowicie: znęcają-
cych się nad rodziną, które zajęły lokal bez tytułu prawnego lub 
rażąco naruszających zasady współżycia społecznego. Osoby te 
trafi ą do noclegowni lub schroniska.

2.10.  Plusy i minusy ubezpieczenia 
mieszkania

„Przezorny zawsze ubezpieczony”, tak od około 70 lat brzmi 
hasło reklamowe jednego z  największych polskich ubezpie-
czycieli. Często powtarzamy w różnych okolicznościach stare 
polskie przysłowie: „Mądry Polak po szkodzie”. Postarajmy się 
zatem być mądrzy przed szkodą. Niestety, ubezpieczanie się 
wciąż nie jest zbyt powszechne wśród znacznej części naszych 
rodaków. Niechęć do ubezpieczeń jest być może wynikiem za-
korzenionego jeszcze w poprzednim ustroju przekonania, że 
w nagłej potrzebie to państwo musi udzielić pomocy i roztoczyć 
opiekę nad poszkodowanym. Obecnie jednak mamy możliwość 
samodzielnego kształtowania własnego losu, czego wyrazem 
może być rozsądne ubezpieczanie się. Poczucie bezpieczeństwa 
jest jedną z elementarnych potrzeb każdego człowieka.
 Obecnie w Polsce działa wiele towarzystw ubezpieczenio-
wych, a praktycznie każde z nich ma w swojej ofercie ubezpie-
czenie mieszkań, domów jednorodzinnych oraz innych obiek-
tów np. garaży, budynków gospodarczych. Zapewne nieraz 
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mieliśmy do czynienia z agentami ubezpieczeniowymi, odwie-
dzającymi nas w domach w celu przedstawienia atrakcyjnych 
warunków umów ubezpieczeniowych. Nie unikajmy rozmów 
z nimi. Są to osoby, które przeszły solidne przeszkolenie, za-
warły umowę agencyjną z zakładem ubezpieczeń i są wpisane 
na listę agentów prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego. Agenci pracując w lokalnej społeczności znają potrzeby 
swoich klientów, służąc im swoją wiedzą często przez wiele lat. 
Dobry agent ubezpieczeniowy będzie sam pamiętał o upływie 
terminu ubezpieczenia naszego mieszkania i zadzwoni do nas 
w odpowiedniej chwili w celu przedłużenia polisy. Jeśli pozna 
nasze potrzeby i możliwości, zaproponuje warunki ubezpie-
czenia, obliczy odpowiednie stawki opłat, wypełni dokumenty 
i przyjdzie do nas do domu w celu podpisania umowy ubez-
pieczeniowej. Nie oznacza to jednak, że mamy we wszystkim 
polegać na agencie, bowiem żyje on z prowizji naliczanej od 
wysokości ubezpieczeni. Będzie nam zatem przedstawiał raczej 
oferty droższe niż tańsze.
 Przede wszystkim, zanim zdecydujemy się na podpisanie 
umowy ubezpieczeniowej, zastanówmy się jaki ma być zakres 
ubezpieczenia, ponieważ od tego zależy jego koszt. Towarzy-
stwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie rozmaite pakiety. 
Na przykład w wariancie „minimum” pewnego towarzystwa, 
jest wyszczególnionych 11 zdarzeń, za które dostaniemy ubez-
pieczenie, począwszy od pożaru, a skończywszy na zapadaniu 
się ziemi. Ubezpieczenie nie obejmuje jednak takich zdarzeń 
jak: upadek drzew i budowli, powódź czy lawina. Jeśli zatem 
mieszkamy w budynku wielorodzinnym, z dala obszarów le-
śnych, koryta rzeki i terenów górskich, to nie jesteśmy narażeni 
na wskazane powyżej ryzyka – nie ma sensu się od nich ubez-
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pieczać. Zdarzenia powyżej opisane są objęte ochroną ubezpie-
czeniową w następnym wariancie „komfort” – oczywiście nie-
co droższym, natomiast wariant „optimum” zawiera już nawet 
takie zdarzenie, jak stłuczenie szyb, co w niespokojnej okoli-
cy może się nieraz zdarzyć. Największy i najdroższy zarazem 
pakiet „maksimum” obejmuje nawet: wandalizm i zamieszki, 
zatem będąc np. mieszkańcem lokalu na parterze na jednej 
z głównych ulic Warszawy, na której ścierają się co jakiś czas 
pochody tych, co „są za” z pochodami tych, co „są przeciw”, 
powinniśmy poważnie zastanowić się nad wyborem takie-
go właśnie pakietu. Ważne  informacje na ten temat zawiera-
ją broszury pt. „Ogólne warunki ubezpieczenia” (OWU), które 
agent ubezpieczeniowy jest zobowiązany nam wręczyć. Gorąco 
zalecamy wnikliwe zapoznanie się z całą treścią tych broszur, 
a jeśli komuś nie starcza do tego cierpliwości, koniecznie prze-
czytajmy punkty, które zaczynają się od słów: „towarzystwo 
ubezpieczeniowe odpowiada za szkody spowodowane następu-
jącymi zdarzeniami ubezpieczeniowymi...”. Unikniemy wtedy 
przykrej niespodzianki, gdy okaże się, że zdarzenie które nas 
dotknęło nie jest objęte ubezpieczeniem lub płacimy za ubez-
pieczenie od ryzyka, które nas wcale nie dotyczy.
 Ubezpieczając mieszkanie zazwyczaj obejmujemy ochroną 
ubezpieczeniową nie tylko jego ściany, sufi ty i podłogi, lecz 
również meble i wyposażenie, biżuterię czy dzieła sztuki, któ-
re mogą zostać zniszczone, na przykład wskutek zalania wodą 
czy pożaru. W polisie ubezpieczeniowej spotkamy osobne po-
zycje dla określenia wartości elementów stałych lokalu i ru-
chomości, jakie się w  nim mieszczą oraz naliczenia składki 
ubezpieczeniowej. Zastanówmy się wtedy wnikliwie nad war-
tością naszego mienia oraz ryzykiem jego utraty. Jeśli jeste-
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śmy przekonani, iż istnieje zagrożenie całkowitego spalenia się 
naszego lokalu, tak, że będzie nadawał się tylko do rozbiórki, 
powinniśmy ubezpieczyć go na kwotę, za którą będziemy mo-
gli kupić nowe mieszkanie - takie samo lub bardzo podobne do 
utraconego. Jeśli jednak uważamy, że strażacy przyjadą na tyle 
szybko, że konieczny będzie tylko solidny remont, to ubez-
pieczmy się na niższą kwotę. Zapłacimy wtedy niższą składkę. 
Dowiedzmy się też, ile kosztowałoby wymienienie paneli pod-
łogowych w przypadku zalania, wymiana glazury w  łazience 
w przypadku konieczności kucia ścian w poszukiwaniu pęk-
niętej rury czy też pomalowanie ścian i sufi tów.
 Zwróćmy również uwagę, czy w polisie nie obowiązuje za-
sada proporcji, na przykład: jeśli mieszkanie warte 300 000 zł 
ubezpieczymy na kwotę 150 000 zł i dojdzie do szkody czę-
ściowej (np. zalany parkiet itp.), to otrzymamy odszkodowanie 
w wysokości 50% rzeczywiście poniesionych strat. Określmy 
też realnie (nie przesadzając, ani nie zaniżając) wartość nasze-
go mienia ruchomego. Ile warte są obecnie nasze meble, nasz 
sprzęt radiofoniczny, czy mamy coś szczególnie cennego, np. 
biżuterię, kolekcję znaczków lub monet? W polisach niektórych 
fi rm możemy znaleźć (bez dodatkowej opłaty) bardzo przydat-
ne opcje dodatkowe, np. „Home Assistance”. W sytuacji, gdy 
np. w  skutek pożaru czy zalania, mieszkanie nie nadaje się 
przez jakiś czas do zamieszkania, ubezpieczyciel pokryje koszty 
pobytu w hotelu całej rodziny (przez kilka dni) oraz przewie-
zienia i przechowania ocalałego mienia. Możemy też liczyć na 
pomoc ślusarza w sytuacji, gdy zgubimy klucze do mieszkania 
lub zamek nie daje się otworzyć. Standardowe ubezpieczenie 
zapewnia nam pomoc w tych sytuacjach. Choć agent z natury 
rzeczy dąży do podpisania jak najszybciej umowy, to poprośmy 
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go o czas do namysłu, jak również o wyjaśnienie nam wszyst-
kich wątpliwości. W końcu to nasze ryzyko, nasz dobytek i na-
sze pieniądze.
 Niezmiernie ważnym elementem umowy ubezpieczeniowej 
jest ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej za szko-
dy, jakie powstaną w lokalach naszych sąsiadów wskutek zda-
rzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w naszym lokalu. Zawsze 
bolesne jest uszkodzenie lub utrata własnego mienia, jednak 
sytuacja jest często znacznie bardziej poważna, jeśli powsta-
ną szkody w lokalach sąsiadów. Szczególnie często szkody ta-
kie występują w przypadku zalania, kiedy to woda spływa po 
wszystkich mieszkaniach całego pionu. Jeśli mieszkamy na 
wyższym piętrze, warto zastanowić się nad takim ubezpiecze-
niem w kwocie nawet wyższej niż za własny lokal. Ubezpieczy-
ciel pokryje wtedy szkody u sąsiadów.
 Jeśli już, nie daj Boże, nastąpi jakieś nieszczęśliwe zdarze-
nie i  powstaną szkody, powinniśmy przede wszystkim, za-
raz po ugaszeniu ognia czy zebraniu wody, przystąpić do do-
kumentowania powstałych szkód. Trzeba opisać stan lokalu 
z dokładną datą, godziną i podpisami osób, które uczestniczy-
ły w oględzinach, a najlepiej również sfotografować powstałe 
szkody, zarówno we własnym mieszkaniu, jak i sąsiadów. Jeśli 
to uczynimy, możemy powiadomić towarzystwo o powstaniu 
szkody, co spowoduje, że rychło zjawi się u nas pan lub pani 
likwidator, który fachowym okiem oceni zasięg szkód, wykona 
niezbędną dokumentację oraz oszacuje wartość strat i odszko-
dowania. Jeśli zgodzimy się z opinią likwidatora nie będziemy 
długo czekać na pieniądze z towarzystwa ubezpieczeniowego. 
Jeśli  jednak jesteśmy zdania, że szkody są większe, możemy 
się ubiegać o większe odszkodowanie (nie większe jednak, niż 
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to zadeklarowano w umowie ubezpieczeniowej), pod warun-
kiem, że przedstawimy dowody na poniesione straty. W takim 
przypadku nieoceniona może okazać się dokumentacja samo-
dzielnie wykonana bezpośrednio po zdarzeniu oraz rachunki 
od fachowców usuwających szkody (np. elektryków, malarzy). 
Często bywa, iż towarzystwo ubezpieczeniowe przychyla się do 
rozsądnych roszczeń ubezpieczonego. Jeśli tak się nie stanie – 
pozostaje nam droga sądowa.
 Jako minusy ubezpieczania się są postrzegane: koniecz-
ność opłacenia corocznej składki oraz wymóg dbałości o stan 
techniczny lokalu, ponieważ żaden ubezpieczyciel nie wypłaci 
nam odszkodowania np. w wypadku, jeśli pożar nastąpi wsku-
tek wadliwej instalacji elektrycznej, której nie naprawiliśmy 
w porę lub nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.
 Widzimy zatem, że rozsądne ubezpieczanie się, choć nie 
uchroni nas od przykrych zdarzeń, w znacznej mierze pozwoli 
naprawić ich skutki. Pamiętajmy: „Przezorny zawsze ubezpie-
czony”.

2.11.  Jakie prawa i obowiązki mają członkowie 
wspólnot mieszkaniowych?

Z chwilą nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego, któ-
ry stanowi odrębną nieruchomość, nowy właściciel nabywa 
wszystkie prawa i obowiązki członka wspólnoty mieszkanio-
wej. Mieszkanie możemy zakupić, otrzymać w drodze darowi-
zny lub odziedziczyć. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą 
w  skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę miesz-
kaniową. Pełnoprawnym członkiem wspólnoty stajemy się do-
piero z chwilą wpisu w księdze wieczystej, jednakże w okresie 
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oczekiwania na dokonanie wpisu, możemy korzystać z upraw-
nień członka wspólnoty, wywiązując się jednocześnie z wszyst-
kich nałożonych na nas obowiązków. Członkiem wspólnoty nie 
jest najemca lokalu.
 Wraz z lokalem nabywamy także udział w prawie własno-
ści lub użytkowania wieczystego gruntu a  także w  częściach 
wspólnych budynku, tj. instalacji, kominów, dachu, piwnic, 
ścian, klatek schodowych itp., za utrzymanie których jesteśmy 
współodpowiedzialni. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej 
ma prawo korzystania z części wspólnych, ale w taki sposób, 
aby nie utrudniać korzystania przez innych współwłaścicieli. 
Obowiązkiem naszym jest współdziałanie z innymi członkami 
wspólnoty w ochronie wspólnego dobra. 
 Wspólnota może wynajmować lub wydzierżawiać nieru-
chomości, które stanowią część wspólną i zarabiać na tym pie-
niądze. Uzyskane przychody służą przede wszystkim pokry-
waniu wydatków związanych z utrzymaniem części wspólnej, 
a w części przekraczającej te potrzeby, przypadają właścicielom 
lokali w stosunku do ich udziałów. Jeżeli wspólnota nie czerpie 
żadnych pożytków lub nie wystarczają one na utrzymanie czę-
ści wspólnych, to właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary 
związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej stosownie do 
swoich udziałów. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną 
składają się: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty 
za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenie nieruchomości, po-
datki i  inne opłaty publicznoprawne, wydatki na utrzymanie 
porządku i czystości, wynagrodzenie zarządcy oraz ewentual-
ne wynagrodzenie członków zarządu a także opłaty za dostawę 
energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej 
nieruchomości wspólnej. Na pokrycie tych kosztów zobowiąza-
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ni jesteśmy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca zaliczkę i to 
my sami decydujemy jaka ma być jej wysokość, ale o tym pisa-
liśmy we wcześniejszym podrozdziale „Czy możemy wpływać na 
wysokość opłat za mieszkanie”. W stosunku do właścicieli, którzy 
nie płacą zaliczek wspólnota ma prawo dochodzić należności 
w sądzie oraz naliczać odsetki za zwłokę. Gdy właściciel lokalu 
zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat, wspól-
nota może też w ostateczności wystąpić do sądu z wnioskiem 
o przymusową sprzedaż tego lokalu.
 Oprócz uczestniczenia w  kosztach zarządu związanych 
z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, zobowiązani jesteśmy 
do utrzymania naszego lokalu w należytym stanie oraz prze-
strzegania porządku domowego. Jeżeli wykraczamy w sposób 
rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi 
domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czynimy 
korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciąż-
liwym, wspólnota, podobnie jak w przypadku zalegania z opła-
tami, może wystąpić do sądu o przymusową sprzedaż naszego 
lokalu.
 Ponadto, do naszych obowiązków należy ponoszenie wszyst-
kich wydatków związanych z utrzymaniem naszego mieszka-
nia, ponieważ nasze zadłużenie może obciążać pozostałych 
członków wspólnoty (tak jest w przypadku opłat za zużytą przez 
nas wodę, nasze zaległości obciążają pozostałych właścicieli 
lokali). Jeżeli trzeba usunąć awarię w nieruchomości wspólnej 
lub konieczne jest przeprowadzenie jakiegoś remontu, to mu-
simy, na żądanie zarządu, pozwolić na wstęp do naszego lokalu.
 O  ile możliwe jest zarządzanie nieruchomością wspólną 
przez wszystkich członków wspólnoty w  przypadku małych 
wspólnot mieszkaniowych (do 7 członków), to w  przypadku 
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dużych wspólnot konieczny jest wybór zarządu wspólnoty, 
który będzie odpowiadał za wszystkie bieżące czynności zwią-
zane z utrzymaniem mienia wspólnego. O powołaniu zarządu 
wspólnoty mieszkaniowej pisaliśmy już wcześniej w podroz-
dziale „Czy możemy wpływać na wysokość opłat za mieszka-
nie”. Wybrany przez nas zarząd kieruje sprawami wspólnoty 
mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosun-
kach między wspólnotą a  poszczególnymi właścicielami lo-
kali. Zarząd jest organem decyzyjnym w  zakresie czynności 
zwykłego zarządu nieruchomością, ale „w sprawach poważ-
niejszych” decyzje podejmują członkowie wspólnoty w drodze 
uchwał, a zarząd pełni wówczas rolę wykonawczą. Zarząd musi 
mieć zgodę właścicieli m.in. na przyjęcie rocznego planu go-
spodarczego, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów 
zarządu, zmianę przeznaczenia lub wysokości udziałów, doko-
nanie podziału części wspólnej nieruchomości, prace budow-
lane na terenie wspólnoty czy też nabycie nieruchomości przez 
wspólnotę.
 Uchwały są podejmowane na zebraniu członków wspólnoty 
bądź w trakcie indywidualnego zbierania głosów przez zarząd 
(możliwe jest również podjęcie uchwały w trybie mieszanym). 
Głosować mają prawo tylko właściciele lokali. Jeżeli chcemy, 
aby ktoś głosował w naszym imieniu, to powinniśmy udzie-
lić mu pełnomocnictwa. Mamy prawo oddać głos „za”, „prze-
ciw” lub wstrzymać się od głosu. W małych wspólnotach (do 
7 członków) musi być jednomyślność, w dużych wspólnotach 
uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczo-
nych wielkością udziałów w nieruchomości wspólnej. Do waż-
ności podjętej uchwały nie jest wymagana obecność na zebra-
niu przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zarząd 

Jak mieszkać bez kłopotów



75

wspólnoty musi zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co 
najmniej raz w  roku, nie później niż w  pierwszym kwartale 
każdego roku, o czym powinniśmy być powiadomieni na pi-
śmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. Pa-
miętajmy, że podczas corocznego zebrania omawiane są bar-
dzo ważne sprawy dotyczące wspólnoty mieszkaniowej, przede 
wszystkim uchwalamy wówczas roczny plan gospodarczy za-
rządu nieruchomością wspólną i ustalamy wysokość opłat na 
pokrycie kosztów zarządu. Nie mamy obowiązku chodzenia 
na zebrania wspólnoty mieszkaniowej, ale warto z tego prawa 
korzystać, na co zwróciliśmy uwagę w podrozdziale „Czy mo-
żemy wpływać na wysokość opłat za mieszkanie”. O  treści 
uchwał powziętych z udziałem głosów zbieranych indywidu-
alnie należy pisemnie zawiadomić każdego członka wspólnoty.
 Zwołanie zebrania raz do roku czasami nie wystarcza. Je-
żeli są pilne sprawy do omówienia, które wymagają podjęcia 
uchwał (a najlepiej to zrobić na zebraniu, gdzie możemy pody-
skutować przed podjęciem decyzji) to możemy wnioskować do 
zarządu o zwołanie zebrania. Wystarczy, że nasz wniosek bę-
dzie poparty przez właścicieli dysponujących co najmniej 1/10 
udziałów w nieruchomości wspólnej. 
 Zdarza się czasami, że jeden właściciel (np. gmina) ma do-
minującą pozycję we wspólnocie lub udziały nie sumują się 
do jedności (np. w  przypadku nieprecyzyjnego obmiaru po-
wierzchni), w takim przypadku, na żądanie jednej piątej wła-
ścicieli udziałów, można zmienić tryb głosowania w taki spo-
sób, że każdy członek wspólnoty ma jeden głos. 
 Jeżeli uważamy, że podjęta uchwała jest niezgodna z przepi-
sami prawa lub z umową właścicieli lokali albo narusza zasady 
prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną (np. nie-
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przemyślane inwestycje, zaciągnięcie kredytu) lub w inny spo-
sób narusza nasz interes, to mamy prawo zaskarżyć ją do sądu. 
Możemy to zrobić w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały 
lub od momentu kiedy otrzymaliśmy jej treść, jeśli głosowa-
nie przebiegało w trybie indywidualnego zbierania głosów. Po-
zywamy wspólnotę mieszkaniową, a nie członków wspólnoty, 
którzy podjęli uchwałę. Sądem właściwym jest sąd okręgowy. 
Pozew podlega stałej opłacie w wysokości 200 zł. Zaskarżona 
uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd, na nasz wniosek, 
wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy. Jeże-
li wygramy w sądzie, to uchwałę uznaje się za niebyłą. Jeżeli 
przegramy, będziemy musieli ponieść koszty postępowania.
 Każdy właściciel lokalu ma prawo kontroli działalności za-
rządu, przede wszystkim poprzez prawo wglądu we wszystkie 
dokumenty wspólnoty (księgowej, osobowej, technicznej bu-
dynku). Pamiętajmy, że zarząd wspólnoty pełni służebną funk-
cję wobec właścicieli lokali i choćby z tego wynika, że nie może 
on w żaden sposób ograniczać członkom wspólnoty prawa do 
kontrolowania swoich działań, np. poprzez odmowę udostęp-
nienia dokumentacji fi nansowej. Pracę zarządu oceniamy pod-
czas corocznego zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej. 
Jeśli jesteśmy zadowoleni, akceptujemy działania i decyzje po-
dejmowane przez zarząd, to głosujemy za udzieleniem absolu-
torium. Jeśli wybrany przez nas zarząd nie wykonuje, naszym 
zdaniem, swoich obowiązków w sposób należyty, to możemy 
nie udzielić mu absolutorium, ale nie jest to jednoznaczne 
z odwołaniem zarządu. Do tego konieczna jest odrębna uchwa-
ła właścicieli, którzy mogą odwołać (a także zawiesić) zarząd 
w całości, jak i  jego poszczególnych członków. Nieudzielenie 
absolutorium jest „ostrzeżeniem” dla zarządu. Przekazujemy 

Jak mieszkać bez kłopotów



77

w ten sposób informację, że nie jesteśmy zadowoleni z jego pracy.
 Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania 
nie wypełnia swoich obowiązków i naszym zdaniem narusza 
zasady prawidłowej gospodarki, to każdy z nas, nie oglądając 
się na innych członków wspólnoty, może żądać ustanowienia 
zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego 
uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła za-
rządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania.
 Zgodnie z ustawą o własności lokali mamy prawo, ale i obo-
wiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. 
Bardzo ważne jest, abyśmy byli w pełni świadomi swoich praw 
oraz obowiązków, ponieważ gwarantuje to prawidłowe funk-
cjonowanie wspólnoty mieszkaniowej. 

2.12.  Jakie prawa i obowiązki mają członkowie 
spółdzielni mieszkaniowych?

Warunki przyjęcia na członka spółdzielni mieszkaniowej okre-
ślone są w dwóch aktach prawnych: ustawie prawo spółdziel-
cze i w statucie spółdzielni. Tylko członkowi spółdzielni może 
przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, ale 
wstąpienie w poczet członków spółdzielni nie jest warunkiem 
niezbędnym dla nabycia spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, 
nawet wówczas, gdy prawo do lokalu przysługuje tylko jed-
nemu z nich. Podstawowym warunkiem nabycia członkostwa 
spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Każdy czło-
nek spółdzielni obowiązany jest do wniesienia opłaty ponoszo-
nej z tytułu wpisu w poczet członków spółdzielni (nie wyższej 
niż minimalne wynagrodzenie za pracę) oraz zadeklarowanych 
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udziałów, stosownie do postanowień statutu. Każdy członek 
spółdzielni powinien zadeklarować przynajmniej jeden udział, 
chyba że statut zobowiązuje do zadeklarowania większej ich 
ilości. Do wysokości zadeklarowanych udziałów uczestniczymy 
w pokrywaniu strat spółdzielni.
 Członkom spółdzielni przysługują prawa, dzięki którym 
mogą oni wpływać na działalność organów zarządzających 
spółdzielnią. Mają oni również  określone obowiązki wobec 
spółdzielni. Podstawowe prawa jak i obowiązki członków zo-
stały uregulowane w Prawie spółdzielczym i ustawie o spół-
dzielniach mieszkaniowych. Statuty poszczególnych spółdziel-
ni regulują szczegółowo prawa i obowiązki swoich członków. 
Zatem jeśli jesteśmy członkami spółdzielni, to powinniśmy 
posiadać w domu jej statut.
 Organami spółdzielni są: walne zgromadzenie, rada nadzor-
cza oraz zarząd. Będąc członkami spółdzielni mamy prawo do 
wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni.
 Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdziel-
ni. Do jego kompetencji należą wszystkie najważniejsze spra-
wy związane z działalnością spółdzielni. Walne zgromadzenie 
pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną, uchwala akty pra-
wa wewnątrzspółdzielczego – statut i  regulaminy. Wszyscy 
członkowie spółdzielni mają prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu i głosowania nad uchwałami, w tym także pra-
wo zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do projektów 
uchwał. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość 
posiadanych udziałów. Członek może uczestniczyć w walnym 
zgromadzeniu również przez pełnomocnika. Uchwały podej-
mowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania.
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 Walne zgromadzenie zwoływane jest corocznie przez za-
rząd spółdzielni. Zarząd jest zobowiązany zwołać walne zgro-
madzenie również na wniosek przynajmniej 1/10 (nie mniej niż 
trzech) członków spółdzielni (statut spółdzielni może zastrzec 
to uprawnienie dla większej liczby członków). Zarząd powinien 
zorganizować zebranie w ciągu sześciu tygodni od dnia wnie-
sienia wniosku. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, 
związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub 
Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt spółdzielni. 
 Każdemu członkowi, niezależnie od tego, czy brał udział 
w zgromadzeniu, które podjęło uchwałę, czy nie, służy prawo 
zaskarżenia jej do sądu, to jest wniesienia powództwa (w cią-
gu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia) 
o uchylenie uchwały. Można zaskarżyć do sądu taką uchwałę, 
która jest sprzeczna z postanowieniami statutu, godzi w inte-
resy spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka.
 Rada nadzorcza zgodnie z prawem spółdzielczym kontroluje 
i nadzoruje działalność spółdzielni między innymi poprzez ba-
danie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań fi nansowych, 
dokonywanie ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań 
oraz rozpatruje skargi na działalność zarządu (w statucie mogą 
być nadane jej jeszcze inne uprawnienia). Członków zarządu 
wybiera  i  odwołuje rada nadzorcza lub walne zgromadzenie 
(określa to statut spółdzielni). Jeżeli prawo do odwołania za-
rządu ma walne zgromadzenie, to musi podjąć uchwałę na co-
rocznym walnym zebraniu lub na zebraniu zwołanym w tym 
celu. Przed upływem kadencji członek rady może być odwołany 
większością 2/3 głosów przez organ, który go wybrał. Jeżeli 
więc powołanie rady nadzorczej należy do kompetencji walne-
go zgromadzenia, możemy – tak jak w przypadku odwołania 
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zarządu – złożyć do zarządu wniosek o zwołanie zgromadze-
nia w celu odwołania rady lub poszczególnych jej członków. 
 Zawsze, a nie tylko z okazji walnego zgromadzenia, mamy 
prawo wiedzieć, „co się w  spółdzielni dzieje”. Podobnie jak 
we wspólnotach mieszkaniowych, każdy członek ma prawo do 
otrzymania odpisu statutu i  regulaminów oraz kopii uchwał 
organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdziel-
ni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań fi nansowych 
oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami 
trzecimi. Zarząd może odmówić członkowi wglądu do umów 
zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa 
tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek 
wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z in-
teresem spółdzielni i przez to wyrządzi jej znaczną szkodę. 
Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Jeżeli nam odmó-
wiono wglądu w umowy, to możemy złożyć wniosek do sądu 
rejestrowego (wydział rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowe-
go) o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. 
Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia dorę-
czenia nam pisemnej odmowy. Jeżeli chcemy otrzymać kse-
rokopię dokumentów, to musimy ponieść koszt sporządzenia 
kopii, z wyjątkiem statutu i regulaminów. 
 Wszyscy członkowie spółdzielni mają prawo żądania roz-
patrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków doty-
czących jej działalności. Od każdej decyzji zarządu, która nas 
indywidualnie dotyczy, możemy się odwołać do rady nadzor-
czej, a od decyzji rady – do walnego zgromadzenia. Zasady 
i tryb postępowania określa statut spółdzielni. 
 Wszyscy członkowie spółdzielni zobowiązani są do prze-
strzegania statutu oraz opartych na nim regulaminów. Je-
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żeli przysługuje nam spółdzielcze prawo do lokalu, to do 
naszych obowiązków należy uczestniczenie w  pokrywaniu 
kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nierucho-
mości w częściach przypadających na ich lokale oraz eksplo-
atacją i  utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 
spółdzielni. Zobowiązani jesteśmy do uiszczania opłat zgod-
nie z postanowieniami statutu. Opłaty wnosi się co miesiąc 
z góry (do 10 dnia miesiąca), chyba że statut określa termin 
późniejszy. Jednocześnie, jeżeli tak stanowi uchwała walne-
go zgromadzenia, wszyscy członkowie spółdzielni uczest-
niczą w  kosztach związanych z  działalnością społeczną, 
oświatową i  kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię. Je-
żeli nie wykonujemy ciążących na nas obowiązków statu-
towych, to spółdzielnia może pozbawić nas członkostwa.
 Jeżeli uważamy, że spółdzielnia funkcjonuje nieprawi-
dłowo, to razem z  innymi spółdzielcami możemy w każdym 
czasie wystąpić o tzw. lustrację, czyli kontrolę spółdzielni, do 
Krajowej Rady Spółdzielczej lub odpowiedniego związku rewi-
zyjnego. Lustracja może dotyczyć całości lub części działalno-
ści spółdzielni. O przeprowadzenie lustracji może wnioskować 
1/5 członków spółdzielni. Wnioski z przeprowadzonej lustracji 
powinny być przedstawione przez radę nadzorczą walnemu 
zgromadzeniu na najbliższym posiedzeniu, po zakończeniu 
postępowania lustracyjnego. Walne zgromadzenie decyduje 
o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w protokole lu-
stracji oraz wniosków wynikających z tego dokumentu. 
 Pamiętajmy, że spółdzielnia funkcjonuje efektywnie i pra-
widłowo, jeżeli wszyscy jej członkowie współpracują dla jej 
dobra.
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2.13. Uwłaszczenie gruntów

Wielu z  nas, posiadając prawo własności mieszkania lub 
domu, jest jednocześnie użytkownikiem wieczystym gruntu. 
Użytkowanie wieczyste przypomina własność, ale nią nie jest. 
Na czym polega różnica? Właściciel gruntu (Skarb Państwa, 
województwo, powiat czy gmina) może oddać w użytkowanie 
nieruchomość gruntową osobie fi zycznej, która obowiązana 
jest do ponoszenia z tego tytułu określonych opłat. Zawarcie 
umowy użytkowania wieczystego dokonywane jest zawsze 
w formie aktu notarialnego z obowiązkowym wpisem do księ-
gi wieczystej. Umowę zawiera się na 99 lat, a prawo własności 
gruntu nie jest ograniczone jakimkolwiek terminem. Właści-
cielem gruntu, na którym stoi budynek mieszkalny lub dom 
jednorodzinny jest nadal Skarb Państwa lub jednostka samo-
rządu terytorialnego. Uprawnienia użytkownika są zbliżone 
do tych, które przysługują właścicielowi, co oznacza, że ma 
on prawo do korzystania gruntu i dysponowania nim. Może 
zatem swoje prawo sprzedać, podarować, przekazać w  dro-
dze dziedziczenia, zagospodarować nieruchomość, dokonać 
jej podziału lub obciążyć, a przede wszystkim ma pełne prawo 
własności do budowli wzniesionych na użytkowanym grun-
cie. Jeżeli jednak nie wywiązujemy się z obowiązku uiszczania 
opłaty za użytkowanie wieczyste, to mogą nas spotkać przykre 
konsekwencje, takie jak przeprowadzenie egzekucji z przysłu-
gującego nam prawa.
 Zawierając umowę o  użytkowanie wieczyste gruntu po-
nosimy opłatę jednorazową, którą musimy uiścić najpóźniej 
w  dniu zawarcia umowy notarialnej. Dodatkowo będziemy 
ponosić coroczną opłatę w wysokości 1% wartości gruntu, na 
którym stoi budynek (w  przypadku własności mieszkania, 
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stosownie do udziału jaki posiadamy w działce). Roczne opłaty 
wnoszone są przez cały okres trwania użytkowania wieczy-
stego. Można ubiegać się o bonifi katę od tej opłaty, co zostało 
opisane w rozdziale „Czy możemy wpływać na wysokość opłat 
za mieszkanie?”. Opłata roczna może być aktualizowana, nie 
częściej jednak niż raz do roku. Właściciel gruntu nie uiszcza 
opłaty rocznej, jedynie obciążają go koszty podatku od nieru-
chomości.
 W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem zastrzeżonego ter-
minu (99 lat) wieczysty użytkownik może żądać jego przedłu-
żenia na dalszy okres od 40 do 99 lat, a odmowa przedłużenia 
jest dopuszczalna tylko ze względu na ważny interes społecz-
ny. Użytkowanie wieczyste może być przekształcone w „sil-
niejsze” prawo własności nieruchomości. Prawo własności jest 
formą dużo pewniejszą i mniej narażoną na podwyżki stawek. 
Do tej pory przejście przez procedurę przekształceniową nie 
było łatwe. Z wnioskiem musieli bowiem wystąpić współużyt-
kownicy wieczyści (np. członkowie spółdzielni lub wspólnoty 
mieszkaniowej), których suma udziałów wynosiła co najmniej 
połowę. Jeżeli do złożonego już wniosku sprzeciw złożył cho-
ciażby jeden współużytkownik wieczysty, właściwy organ mu-
siał zawiesić postępowanie.
 Od wielu miesięcy trwały prace nad nową ustawą, której ce-
lem jest ułatwienie przekształcania udziałów w prawie użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielo-
lokalowymi w prawo współwłasności gruntu. 
1 stycznia 2019 r. wchodzą w  życie nowe przepisy (ustawa 
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w  prawo własności tych gruntów), zgodnie z  którymi pra-
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wo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe zostanie przekształcone w  prawo własności 
tych gruntów. Jak to będzie wyglądało w  praktyce? Podsta-
wę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej 
oraz ewidencji gruntów i  budynków będzie stanowiło za-
świadczenie potwierdzające przekształcenie, które zostanie 
wydane przez organ reprezentujący dotychczasowego wła-
ściciela gruntu z urzędu, nie później niż w  terminie 12 mie-
sięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek nowego wła-
ściciela w  terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
 Z  tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu (dotych-
czasowy użytkownik) poniesie na rzecz dotychczasowego wła-
ściciela (Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorial-
nego) opłatę, której wysokość będzie równa wysokości opłaty 
rocznej z  tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązy-
wałaby w dniu przekształcenia. Opłata będzie wnoszona przez 
okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Wspomniane wyżej 
zaświadczenie będzie potwierdzało przekształcenie oraz będzie 
zawierało informację o  obowiązku wnoszenia rocznej opłaty 
przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, 
a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach 
jej wnoszenia. Zaświadczenie zostanie przekazane przez organ 
do sądu, który dokona z urzędu wpisu własności gruntu w księ-
dze wieczystej nieruchomości oraz wpisu roszczenia o opłatę.
 Nowy właściciel gruntu będzie mógł w każdym czasie trwa-
nia obowiązku wnoszenia opłaty zgłosić właściwemu organo-
wi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie 
pozostającej do spłaty. Wysokość opłaty jednorazowej będzie 
równa wielokrotności wysokości opłaty obowiązującej w roku, 
w  którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej 

Jak mieszkać bez kłopotów
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oraz liczby lat pozostałych do upływu 20-letniego okresu. 
Właściwy organ będzie mógł udzielić „nowym” właścicielom 
gruntu bonifi katy od opłaty za dany rok lub od opłaty jednora-
zowej. W przypadku gruntów Skarbu Państwa stosowne zarzą-
dzenie będzie mógł wydać wojewoda, a w przypadku gruntów 
należących do gminy lub powiatu, właściwe rady albo sejmik 
będą mogły podjąć uchwałę określającą warunki udzielania bo-
nifi kat i wysokość stawek procentowych.
 Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej 
właściwy organ wyda nam z  urzędu, w  terminie 30 dni od 
dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie 
o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które załączymy 
do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpi-
su roszczenia o opłatę. Opłata wniosku wynosić będzie 250 zł 
w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł w pozo-
stałych przypadkach. 
 Dzięki nowym przepisom rozwiązane zostaną problemy 
powstające przy aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe, 
gdyż ustawa zlikwiduje użytkowanie wieczyste na tych nieru-
chomościach.
 Warszawiacy już od czerwca 2017 r. mogą korzystać z bar-
dzo atrakcyjnej 95% bonifi katy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności lub nawet 
99% bonifi katy, jeżeli wnieśliśmy opłatę za cały 99 letni okres 
użytkowania wieczystego (uchwała nr L/1217/2017 Rady m.st. 
Warszawy w sprawie określenia warunków udzielania bonifi -
kat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształce-
nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości dla osób fi zycznych i spółdzielni mieszkaniowych). 
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Bonifi kata jest udzielana na wniosek użytkownika wieczyste-
go, pod warunkiem, że nie zalegamy wobec m. st. Warszawy 
z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego. 
 Również inne gminy zaoferowały bardzo korzystny system 
bonifi kat. Ci, którzy chcieliby skorzystać z  dotychczasowej 
propozycji, muszą się jednak spieszyć. Ustawa uwłaszczeniowa 
zawiera bowiem przepis, który może spowodować umorzenie 
niezakończonych postępowań przekształceniowych prowa-
dzonych na podstawie dotychczasowych przepisów.

Jak mieszkać bez kłopotów
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2.14.  Możesz to zrobić sam – wzory pism

WZÓR POZWU O WYDANIE NAKAZU ZAPŁATY
Miejscowość.............
data ………………........

Sąd Rejonowy w …...................
Wydział Cywilny
Adres

Powód: imię, nazwisko,
adres osoby wnoszącej pozew

Pozwany: imię, nazwisko,
adres osoby

Wartość przedmiotu sporu: …....................................... 

(należy wpisać kwotę, jakiej dochodzimy)

POZEW O WYDANIE NAKAZU ZAPŁATY

Wnoszę o:
orzeczenie nakazem zapłaty, by pozwany ..…………… zapłacił powodowi 
………..........kwotę............... wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia 
pozwu do dnia zapłaty i kosztami postępowania w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia nakazu zapłaty.

W razie wniesienia sprzeciwu wnoszę o:

zasądzenie od pozwanego …........... na rzecz powoda ..........….................. kwoty 
….………………….. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do 
dnia zapłaty,

zasądzenie od pozwanego ……….........……..……. na rzecz powoda 
.....…………………….. kosztów procesu według norm przepisanych,
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przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda,
nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu należy przedstawić dowody i opisać swoją sytuację.
(podpis)

Załączniki:
Dowód uiszczenia opłaty sądowej.
Odpis pozwu i innych załączników tj. dowodów, na podstawie których opie-
ramy swoje roszczenie.

WZÓR SPRZECIWU OD NAKAZU ZAPŁATY

Miejscowość.............
data ………………........

Sąd Rejonowy w….............................
Wydział Cywilny

Adres

Powód: imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej pozew o zapłatę - wierzyciel
Pozwany: imię, nazwisko adres osoby składającej sprzeciw - dłużnika

Sygnatura akt: 

Wartość przedmiotu sporu: 
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SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY
Zaskarżam w całości nakaz zapłaty wydany w dniu przez Sąd Rejonowy 
............, doręczony mi w dniu..........

Wnoszę o:
oddalenie powództwa,
zasądzenie od powoda ….................................... 
na rzecz pozwanego …............................................. kosztów procesu według 
norm przepisanych,

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu należy przedstawić dowody i opisać swoją sytuację.

(podpis)

Załączniki:

Wymienić załączniki, które dołączamy (w tym odpis sprzeciwu dla strony 
przeciwnej).

WZÓR POZWU O NAKAZANIE OPRÓŻNIENIA 
LOKALU MIESZKALNEGO

Miejscowość.............
data ………………........

Sąd Rejonowy w …................
Wydział Cywilny

Adres

Powód: imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej pozew

Pozwany: imię, nazwisko, adres osoby, o eksmisję której występujemy war-
tość przedmiotu sporu: 
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POZEW O NAKAZANIE OPRÓŻNIENIA
LOKALU MIESZKALNEGO

Wnoszę o:
nakazanie pozwanemu ................. opróżnienia lokalu
mieszkalnego nr ... przy ul. …............. w ….............,

zasądzenie od pozwanego …............na rzecz powoda ............. kosztów procesu 
według norm przepisanych,

rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda,
nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE
W uzasadnieniu należy przedstawić dowody i opisać swoją sytuację.
(podpis)
Załączniki:
Dowód uiszczenia opłaty sądowej.
Odpis pozwu dla strony przeciwnej.
Inne załączniki np. dokumenty potwierdzające zasadność żądania wraz 
z odpisami tych dokumentów (załączników) dla strony przeciwnej.
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WZÓR ODPOWIEDZI NA POZEW O EKSMISJĘ

Miejscowość.............
data ………………........

Sąd Rejonowy w …................
Wydział Cywilny
Adres
Powód: imię, nazwisko,
adres osoby wnoszącej pozew

Pozwany: imię, nazwisko,
adres osoby

Sygnatura akt: 

ODPOWIEDŹ NA POZEW O EKSMISJĘ
W odpowiedzi na pozew o opróżnienie i opuszczenie lokalu nr ….......... przy ul
. …...................................
w …....................... wnoszę o: oddalenie powództwa;

zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm 
przepisanych.

Na wypadek uwzględnienia powództwa wnoszę o:
orzeczenie o uprawnieniu pozwanego do otrzymania lokalu socjalnego.

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu należy przedstawić dowody i opisać swoją sytuację.
(podpis)

Załączniki:
Wymienić załączniki, które dołączamy pamiętając o konieczności dołączenia 
odpisu odpowiedzi na pozew dla strony przeciwnej.
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WZÓR POZWU O USTALENIE STOSUNKU NAJMU

Miejscowość.............
data ………………........

Sąd Rejonowy w …................
Wydział Cywilny

Adres
Powód: imię, nazwisko,

adres osoby wnoszącej pozew
Pozwany: gmina,

reprezentowana przez

wartość przedmiotu sporu: 

POZEW O USTALENIE STOSUNKU NAJMU
Wnoszę o:
ustalenie istnienia stosunku najmu na lokal nr ........... przy ul. ...…..................
...... w …............................ pomiędzy pozwanym …............................, w imieniu 
którego działa …..................................................... 
a powodem ….........................................................
zwolnienie mnie z kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE
W uzasadnieniu należy przedstawić dowody i opisać swoją sytuację.

(podpis)

Załączniki:

Dowód uiszczenia opłaty od pozwu.
Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach 
utrzymania.

Odpis pozwu i załączników dla strony przeciwnej.



9393

WZÓR PROŚBY O ROZŁOŻENIE ZADŁUŻENIA NA RATY

Miejscowość.............
data ………………........

Do
(należy wpisać właściciela lokalu)

PROŚBA

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozłożenie mojego zadłużenia na raty. 
Należy opisać swoją trudną sytuację, zaproponować wysokość raty (uzasad-
nić dlaczego w takiej wysokości) i zobowiązać się do opłacania czynszu na 
bieżąco oraz regularnego uiszczania rat.

(podpis)

Załączniki:

Wymienić załączniki, które dołączamy
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ZAMIESZKANIE W LOKALU

Miejscowość.............
data ………………........

Do
(należy wpisać właściciela lokalu)

PROŚBA
Zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na zamieszkanie 
w lokalu nr ....… przy ul.….......................  w …........................... mojej ….................
................... 
(należy wskazać osobę, z którą chcemy zamieszkać).

UZASADNIENIE
W uzasadnieniu należy opisać, z jakiego powodu prosimy o wyrażenie zgody 
na zamieszkanie w lokalu komunalnym wskazanej przez nas osoby.

(podpis)

Załączniki:
Wymienić załączniki, które dołączamy.
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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.150 t.j. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

 (Dz.U.2014.121 t.j., z późn. zm.)

Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

(Dz.U.2013r.1222 t.j. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali 

(Dz.U.2000.80.903 t.j. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz.U.2014.101 t.j. z późn. zm.)

Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U.2015.782 t.j. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

(Dz.U.2013.966 t.j. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń 

(Dz.U.2015.1094 t.j. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz.U.2015.583 t.j. z późn. zm.)

Uchwała Nr LIX/1535/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-

bem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022 (Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego z 2017 r., 

Nr 12422 z dn. 22 grudnia 2017 r.)

Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowe-

go zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dziennik Urzędowy Województwa 

Mazowieckiego z 2009r., Nr 132, poz. 3937 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczy-

stego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (Dz.U.2018.1716)
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3| Podstawy edukacji fi nansowej

Pan Krzysztof mieszka wspólnie z żoną Marią. Obydwoje 
mają niewielkie emerytury. Mimo to zdecydowali się na za-
ciągnięcie pożyczki. Cel był słuszny, bo na remont mieszka-
nia. Wysokość raty to prawie połowa jednej emerytury. Przez 
kilka miesięcy spłacali sumiennie raty pożyczki. Niestety nie 
przewidzieli, że coś się może wydarzyć. Pani Maria poważnie 
zachorowała, wymaga kosztownego leczenia. Zdecydowali, 
że będą walczyć o jej zdrowie. Niestety wybór był taki - albo 
zakup leków albo spłata raty pożyczki. W konsekwencji bank 
wypowiedział umowę pożyczki, zagroził egzekucją komorni-
czą. Boją się, że komornik będzie egzekwował należność z ich 
emerytur i nie będą mieli pieniędzy ani na leczenie ani na 
opłatę mieszkania.

Takiej sytuacji można było uniknąć gdyby pani Maria i pan 
Krzysztof potrafi li planować swoje wydatki, analizować swój 
budżet domowy, a przede wszystkich gdyby wiedzieli co zna-
czy „pożyczać z głową”. Poniżej kilka wskazówek jak rozsąd-
nie podejmować decyzje o  istotnych wydatkach aby nie po-
paść w kłopoty fi nansowe.

3.1.  Kontroluj swój budżet domowy - 
jak rozsądnie planować wydatki?

Każdy z nas wielokrotnie próbował spisywać własne wydatki. 
Ale często po kilku dniach zniechęcamy się do tej pracy nie wi-
dząc w tym sensu. W tym rozdziale dowiemy się jak ważne jest 
kontrolowanie własnych wydatków, co zrobić aby mieć środki 
na sytuacje nagłe ale też jak realizować własne cele fi nansowe.
 Pierwszy krok to sporządzenie budżetu domowego czyli spi-
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sanie wszystkich wydatków i dochodów. Tylko w  ten sposób 
jesteśmy w  stanie dokonać analizy naszych dochodów i wy-
datków. Będziemy w stanie ocenić własną sytuację fi nansową, 
planować i kontrolować nawyki związane z wydatkami, ustalać 
stałe comiesięczne wpływy i wydatki. Łatwiej też nam będzie 
wykryć wszelkie nieszczelności i wypływy z budżetu. Jednym 
słowem dobrze sporządzony budżet domowy pomoże rozsąd-
nie planować bieżące wydatki, podjąć decyzję o zrezygnowa-
niu z niepotrzebnych wydatków lub dokonaniu ewentualnych 
oszczędności. Zaczniemy świadome rozporządzanie pieniędz-
mi.
 Przystępując do konstruowania własnego budżetu należy 
uwzględnić nie tylko dochody stałe, ale też ewentualne wpływy 
dodatkowe.
 Planowanie budżetu domowego nie jest trudne, choć wy-
maga wkładu pracy. Trzeba przede wszystkim być uczciwym 
wobec samego siebie, nie omijać żadnych pozycji, nie zaniżać 
wydatków. Trzeba być dokładnym i systematycznym, bo two-
rzenie budżetu wymaga regularnego odnotowywania zwłaszcza 
tych drobnych sum, które szybko tworzą wysokie kwoty.
 Codziennie trzeba spisywać każdą wydaną kwotę, nawet tę 
najmniejszą. Jeśli prowadzimy gospodarstwo domowe z inny-
mi osobami warto aby włączyły się do konstruowania budżetu.
 Po miesiącu będziemy mogli przeanalizować nasze wydatki. 
Może się okazać, iż niektóre z nich nie były potrzebne. Dziennik 
wydatków warto prowadzić stale. Pomocne może być stworze-
nie prostej tabeli, w którą będziemy regularnie wpisywać nasze 
dochody i wydatki. Taka tabela pozwoli nam nie tylko przeana-
lizować naszą sytuację fi nansową ale ułatwi nam pracę nad jej 
poprawą.
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 Dla opracowania budżetu domowego przydatny jest poniż-
szy formularz:

Arkusz miesięcznych dochodów i wydatków

 DOCHODY kwota
jednostka 
czasu

rocznie miesięcznie

Wynagrodzenie 
za pracę (netto)

Emerytury

Zasiłki

Alimenty

Inne dochody

RAZEM

Dochody:
wpisywane są zawsze kwoty netto, czyli dochody po odjęciu 
obowiązujących podatków i  składek na ubezpieczenie spo-
łeczne i zdrowotne, bierzemy pod uwagę dochody wszystkich 
członków rodziny nawet te najmniejsze, musimy pamiętać 
o właściwym zapisie: ustalając budżet miesięczny, kwotę którą 
otrzymujemy raz w roku dzielimy na 12 m-cy.
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Przykład: otrzymuję dochód w wysokości 300 zł raz 
na 3 miesiące. W rubryce kwota wpisuję wysokość tego do-
chodu tzn. 300 zł, w  rubryce jednostka czasu – kwartał, 
w rubryce rocznie – 300 zł x 4 = 1 200 zł, w rubryce mie-
sięcznie – 1 200 : 12 = 100 zł

WYDATKI kwota
jednostka 
czasu

rocz-
nie

mie-
sięcznie

A. Zobowiązania

Czynsz

Elektryczność

Gaz

Alimenty

Telefon stacjo-
narny
i komórkowy

TV – abonament

Internet

Ubezpieczenia 
(samochodu, 
domu, na życie)

Spłaty kredytu, 
pożyczek

Podstawy edukacji fi nansowej
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Inne

RAZEM

WYDATKI kwota
jednostka 
czasu

rocznie
miesięcz-
nie

B. Inne stałe 
wydatki

Wyżywienie

Transport, bilety

Paliwo

Lekarstwa, wizyty 
u lekarzy

Kosmetyki

Środki czystości

Inne wydatki

RAZEM

WYDATKI kwota
jednostka 
czasu

rocz-
nie

mie-
sięcznie

Remonty

Naprawy

Zakup/wymiana
urządzeń 
domowych

Wakacje
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Odzież i obuwie

Prezenty

Inne

RAZEM

miesięczne

DOCHODY

WYDATKI

A. zobowiązania

B. inne stałe wydatki

C. koszty okazjonalne

WYDATKI razem (A+B+C)

SALDO (Dochody - Wydatki)

3.2.  Jak oszczędzać czyli co to jest „poduszka 
bezpieczeństwa”?

Jeżeli po podsumowaniu dochodów i wydatków okaże się, że 
wydajemy więcej niż wpływa do naszego budżetu to konieczne 
jest zastanowienie się, jak zmienić tę sytuację. Mamy dwa wyj-
ścia albo zwiększyć dochody albo zmniejszyć wydatki. Dlatego 
warto się zastanowić czy istnieje możliwość zwiększenia do-
chodów np. poprzez podjęcie dodatkowej pracy, a może warto 
ograniczyć wydatki bo nie wszystkie są konieczne. 
 Oszczędności to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami.
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Poniżej kilka sugestii co można zrobić aby zaoszczędzić.

Co oszczędzamy: woda
W jaki sposób

∙   naprawiamy kapiące krany i nieszczelne spłuczki,

∙  nie wylewamy niepotrzebnie wody, która została np. po my-
ciu warzyw – można ją zużyć do podlewania czy sprzątania,

∙  nie traktujmy toalety jak śmietnika na odpady,

∙  biorąc szybki prysznic zamiast kąpieli w wannie zaoszczę-
dzimy 30% wody,

∙  zakręcamy kran myjąc zęby czy twarz,

∙  warto zainstalować spłuczkę z  przyciskiem regulującym 
ilość spłukiwanej wody,

∙  montujmy baterie jednouchwytowe, które regulują tempe-
raturę natychmiast,

∙  właściciele domków jednorodzinnych mogą założyć zbior-
niki na wodę deszczową, którą potem można wykorzysty-
wać do podlewania ogródka.

Co oszczędzamy: energia elektryczna i gaz
W jaki sposób
1. lodówko-zamrażarka:

∙   najlepiej gdy nie stoi w ciepłych pomieszczeniach, zwłaszcza 
przy kaloryferach i w miejscach silnie nasłonecznionych,

∙   temperatura w lodówce - od 6 °C do 8 °C,

∙   temperatura w zamrażarce - -18 °C,

∙   otwieramy lodówkę lub zamrażarkę tylko na tak długo, jak 
to jest potrzebne. Jeżeli drzwi chłodziarki są otwarte dłużej, 
to dostaje się do niej wilgotne powietrze z zewnątrz, wilgoć 
zamarza, a rosnąca warstwa lodu pogarsza sprawność chło-
dzenia,
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∙   jedzenie, które ma być ponownie umieszczona w  lodówce 
(np. po odkrojeniu potrzebnej części), chowamy tam jak 
najszybciej, żeby nie zdążyło się ogrzać,

∙  produkty z zamrażarki rozmrażajmy w lodówce, ponieważ 
pochłaniają one ciepło jej wnętrza i w efekcie lodówka zu-
żyje mniej energii,

∙  regularnie myjemy urządzenia chłodzące, te, które nie mają 
funkcji odmrażania, co jakiś czas odmrażamy - warstwa 
lodu nie może przekraczać 10 mm.

2.   Pralka – uruchamiamy tylko wtedy, kiedy jest zgromadzo-
ny pełny ładunek. Dwa prania z niepełnym ładunkiem, to 
większe o 35% zużycie energii elektrycznej.

3.  Kupując nowe urządzenia gospodarstwa domowego upew-
nijmy się czy są energooszczędne.

4.  Korzystajmy z  programów ekonomicznych zarówno przy 
praniu jak i zmywaniu w zmywarce.

5.   Gotujmy w małej ilości wody.
6.  Przy pieczeniu otwierajmy drzwiczki piekarnika jak najrza-

dziej.
7.   Używajmy przykrywek do garnków.
8.  W czasie gotowania starajmy się dopasować wielkość na-

czynia do wielkości elementu grzejnego (średnica garnka 
powinna być o ok. 2 cm większa od średnicy płyty grzejnej).

9. Wymieniajmy żarówki na energooszczędne.
10.   Wyłączajmy przycisk stand-by, który jest najbardziej pod-

stępnym pożeraczem prądu
11.   Zawsze wyjmujemy wtyczki z kontaktów np. ładowarki
12.  Gasimy światło w pomieszczeniach w których nikt nie prze-

bywa
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Co oszczędzamy: ogrzewanie
W jaki sposób
1.  W nocy przykręcamy ogrzewanie, wyjdzie nam to na zdro-

wie i pozwoli oszczędzać - w czasie nocy temperatura na ze-
wnątrz jest najniższa i wtedy to straty ciepła są największe,

2.  Nie zasłaniamy kaloryferów fi rankami i meblami, bo to 
ogranicza efekty ich pracy,

3.   Zasłaniamy wszystkie nieszczelności w drzwiach, oknach, 
itd. (aby je znaleźć wystarczy użyć płomienia świeczki, za-
pałkę czy zapalniczkę, za ich pomocą sprawdzamy jak od-
chyla się płomień), ale należy pamiętać aby nie zasłaniać 
otworów wentylacyjnych

4.  Zakręcamy ogrzewanie w tych pomieszczeniach z których 
nie korzystamy wcale lub rzadko.

Co oszczędzamy: zakupy
W jaki sposób
1.  Na zakupy trzeba się nauczyć chodzić z listą i pełnym żo-
łądkiem. Wtedy będziemy bardziej odporni na różne pro-
mocje i inne marketingowe zabiegi.

2.  Sprawdzamy paragony.
3.  Porównujemy ceny w różnych sklepach.
4.  Kierujemy się potrzebami, a nie emocjami i zachciankami.
5.   Nie kupujemy tzw. gotowych dań, obiad ugotowany w domu 

zawsze będzie tańszy, zdrowszy i smaczniejszy
6.  Śniadania do pracy, szkoły, na wycieczki przygotowujemy 

w domu
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Co oszczędzamy: wydatki bankowe
W jaki sposób

∙   Najwięcej płacimy za przelewy składane w oddziale. Można 
zaoszczędzić przekonując się do operacji internetowych – 
w wielu instytucjach bankowych takie usługi są całkowicie 
bezpłatne.

∙   Wypłacać pieniądze zawsze w bezprowizyjnych bankoma-
tach swojego banku.

∙   Kontrolowanie wydatków oraz podejmowanie działań 
oszczędnościowych spowoduje, że pozostanie nam pew-
na kwota pieniędzy, którą będziemy mogli przeznaczyć na 
własne cele fi nansowe oraz na tzw. czarną godzinę czyli wy-
datki nagłe.

Cele fi nansowe możemy podzielić na trzy kategorie:
–  wydatki nagłe
–  cele krótkoterminowe (gromadzenie pieniędzy np. na sezon 

grzewczy),
–  cele długoterminowe.

 Im cel jest dla nas bardziej atrakcyjny tym łatwiej będzie 
nam oszczędzać. Jeśli uda się odkładać nawet niewielkie kwo-
ty na nasze cele fi nansowe, unikniemy jednorazowych, du-
żych wydatków, które mogą poważnie nadszarpnąć nasz bu-
dżet. Dzięki takiej polityce fi nansowej być może nie będziemy 
zmuszeni zaciągać kredytów na uroczystości rodzinne, które 
z pewnym wyprzedzeniem można przewidzieć (np. śluby dzie-
ci).
 Każdy z nas wie, że powinien mieć odłożone pieniądze tak-
że na tzw. sytuacje niespodziewane ale nie każdemu się udaje 
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te pieniądze odłożyć. W rezultacie gdy pojawia się jakiś nagły 
wydatek, zaciągamy pożyczki. Tymczasem warto tworzyć taką 
poduszkę bezpieczeństwa wcześniej. Analizując nasz budżet 
będziemy wiedzieli na jaką kwotę nas stać. Może to być nawet 
10 zł miesięcznie. Po roku będzie to już przecież 120 zł.

3.3. Jak pożyczać z głową?

Podejmując decyzję o  pożyczeniu pieniędzy należy zawsze 
przeanalizować własny budżet czy jesteśmy w  stanie spłacić 
pożyczoną kwotę oraz zastanowić się czy cel na który mamy 
przeznaczyć pożyczone pieniądze jest na tyle atrakcyjny, aby 
warto było podjąć taką decyzję.
 Analizując budżet należy przede wszystkim zwrócić uwa-
gę czy po zaspokojeniu wszystkich wydatków pozostanie nam 
kwota która pozwoli na spłatę raty. Decydując się na pożyczenie 
pieniędzy musimy pamiętać, że kredyt zawsze kosztuje. W kre-
dycie zawarte są również opłaty bankowe i im więcej potrzebu-
jemy czasu na jego spłatę tym jest on droższy. Decydując się na 
wzięcie kredytu jednocześnie zobowiązujemy się do jego spłaty 
niekiedy nawet w dalekiej przyszłości, a nie wiemy jaka wów-
czas będzie nasza sytuacja fi nansowa i rodzinna.
Dlatego przed podjęciem decyzji o pożyczeniu pieniędzy dobrze 
odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
czy naprawdę potrzebujemy tej rzeczy, która ma być kupiona za 
pożyczone pieniądze. Czy jest to tylko nasza „zachcianka” czy 
rzeczywista „potrzeba”,

∙  czy możemy poczekać z zakupem i zaoszczędzić z naszych 
dochodów;

 ∙  czy ta zakupiona rzecz posłuży nam dłużej niż czas jaki jest 
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potrzebny na jej spłatę;

∙  jak kredyt, który zaciągniemy na zakup tej rzeczy wpłynie 
na nasz budżet domowy i wywiązywanie się z bieżących zo-
bowiązań;

∙   czy faktycznie jesteśmy w  stanie wywiązać się ze spłaty 
kredytu przez cały okres, czy wnikliwie przeanalizowaliśmy 
naszą sytuację i możliwości.

 Możemy pożyczyć pieniądze od znajomych albo od insty-
tucji fi nansowych. W jednym i drugim przypadku należy usta-
lić jakie będą dodatkowe koszty takiej pożyczki, to znaczy o ile 
więcej musimy oddać niż pożyczyć. Pamiętajmy, że banki są 
zobowiązane przedstawić nam dokładną kalkulację kredytu, 
z której jasno wynika ile faktycznie on kosztuje. Inaczej jest 
z instytucjami pozabankowymi (są to instytucje nie objęte nad-
zorem Komisji Nadzoru Finansowego).

 Dlatego przed zaciągnięciem pożyczki należy:
1.  Sprawdzić wiarygodność fi rmy od której pożyczamy – mo-
żemy to zrobić pod bezpłatnym numerem (48) 22 262 58 00. 
Może też pod tym numerem upewnić się czy dana instytucja 
objęta jest nadzorem fi nansowym

2.   Policzyć całkowity koszt pożyczki – instytucja udzielająca 
pożyczki zobowiązana jest do poinformowania o wysokości 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO) 
oraz o  całkowitej kwocie do zapłaty. Jeśli mamy kłopoty 
z uzyskaniem takiej informacji, możemy spróbować samo-
dzielnie policzyć koszt pożyczki za pomocą kalkulatora do-
stępnego na stronie internetowej www.zanim-podpiszesz.pl.

3.    Przed podpisaniem każdej umowy należy dokładnie ją prze-
czytać, a wszystkie niejasne sformułowania wyjaśnić. Nigdy 
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nie podpisywać umowy bez jej przeczytania i zrozumienia co 
poszczególne zapisy oznaczają.

 Umowa musi zawierać:

∙  Nasze dane - imię, nazwisko, adres

∙  Dane kredytodawcy lub pośrednika kredytowego - imię, na-
zwisko (nazwę) i adres (siedzibę)

∙  rodzaj kredytu;

∙   czas obowiązywania umowy;

∙  całkowitą kwotę kredytu;

∙   terminy i sposób wypłaty kredytu;

∙  stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany;

∙  rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą 
kwotę do zapłaty;

∙  zasady i terminy spłaty kredytu (m.in. kolejności zaliczania 
rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredyto-
dawcy, możliwości otrzymania bezpłatnego harmonogramu 
spłaty);

∙  informację o innych kosztach, które będziemy zobowiąza-
ni ponieść w związku z umową (m.in. opłatach, prowizjach, 
marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane 
kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec 
zmianie);

∙  roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowane-
go, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu 
zaległości w spłacie kredytu;

∙  sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli 
umowa je przewiduje;

∙  termin, sposób i skutki odstąpienia przez nas od umowy;

∙  czy mamy prawo do spłaty kredytu przed terminem i czy 
będą z tego powodu dodatkowe koszty;
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4.  Dobrze też porównać propozycje w różnych miejscach i wy-
brać tę, która będzie dla nas najkorzystniejsza. Szczególnie 
zwrócić trzeba uwagę na następujące elementy:

∙  czy oprocentowanie pożyczki nie jest znacznie wyższe niż 
inne oferty na rynku;

∙  czy fi rma wymaga wniesienia wysokiego zabezpieczenia 
pożyczki zanim pożyczka zostanie udzielona – brak termi-
nowego spłacania pożyczki może się wiązać z utratą zabez-
pieczenia, którego wartość najczęściej znacznie przewyższa 
kwotę zadłużenia albo które może mieć dla nas wartość sen-
tymentalną;

∙   czy zapisy umowy uprawniają fi rmę do wyznaczenia zabez-
pieczenia w przyszłości, wedle uznania fi rmy;

∙  czy pojawiają się dodatkowe opłaty zapisane w  umowie, 
np. za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji, prowizje, 
opłaty za wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, 
ubezpieczenia – jeśli tak, to trzeba policzyć je, suma tych 
opłat może znacznie podwyższać koszt pożyczki (być może 
fi rma w ogóle nie zamierza udzielić pożyczki, a jedynie po-
brać opłaty ponoszone przez klienta z góry!).

 Jeżeli nie rozumiemy jakiegoś zapisu w  umowie, zawsze 
możemy poprosić o  wyjaśnienie. Warto pytać o  szczegóły. 
W wypadku wątpliwości należy poprosić o wzorce dokumen-
tów i skonsultować je z prawnikiem lub z doradcą z Biura Porad 
Obywatelskich.
 Nie należy korzystać z usług fi nansowych, których się nie 
rozumie. Jeśli oferujący usługi nie chce lub nie potrafi  wyjaśnić 
ich zasad, lepiej zrezygnować z takiej propozycji.
 Na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Wiele reklam zachęca 
hasłami „pożyczka bez BIK”, „nawet z komornikiem”, „dla 

Podstawy edukacji fi nansowej



111

osób ze złą zdolnością kredytową”. Z reguły hasła takie kiero-
wane są do osób, które miały w przeszłości problemy z termi-
nową spłatą swoich zobowiązań i dlatego banki odmawiają im 
kolejnego kredytu. Pożyczka „bez BIK” czy „z komornikiem” 
jest zwykle bardzo kosztowna. Decydując się na zaciągnięcie 
takiej „szybkiej pożyczki” ryzykujemy wpadnięciem w  tzw. 
spiralę zadłużenia. A wtedy zwykle nie da się już uniknąć eg-
zekucji komorniczej.
 Niekiedy instytucje fi nansowe namawiają nas na ubezpie-
czenie kredytu. Trzeba zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie 
kredytu nie jest obowiązkowe i zwiększa wysokość miesięcz-
nych opłat. Podejmując decyzję o  ubezpieczeniu należy do-
kładnie przeczytać umowę ubezpieczeniową i warunki ubez-
pieczenia, zwrócić uwagę co faktycznie ubezpiecza ta umowa 
tzn. w jakiej sytuacji będziemy mogli skorzystać z ubezpiecze-
nia i na jak długo. Najczęściej w samej umowie nie ma tych 
zapisów lecz dopiero w tzw. „warunkach ubezpieczenia”. Je-
śli jednak zdecydujemy się na ubezpieczenie kredytu to wraz 
z umową kredytową musimy otrzymać umowę ubezpieczenia 
oraz warunki ubezpieczenia.
 Podsumowując wybierając kredyt dobrze wziąć pod uwagę 
następujące kwestie:

∙  czy jest możliwy indywidualny tryb spłaty;

∙  czy jest możliwość zawieszenia pewnej liczby rat, bez kon-
sekwencji w postaci dodatkowych opłat tzw. wakacje kredy-
towe

∙   jaka jest wielkość rat i przez jaki okres będziemy je spłacać, 
czy jest możliwy indywidualny plan spłat;

∙  cel na jaki uzyskujemy pożyczkę;

∙  wymagany wkład własny;
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∙  czy wysokość kredytu umożliwi nam zrealizowanie naszej 
potrzeby;

∙   jakie są wymagane formalności (czy umowa jest jasno sfor-
mułowana, czy jasne są procedury banku) i zabezpieczenia 
(żyranci, hipoteka, ubezpieczenie);

∙   koszty kredytu tzn. przy ewentualnej wcześniejszej spłacie, 
prowizja, opłaty karne, oprocentowanie, ubezpieczenie;

3.4. Niebezpieczny dług

Dług staje się niebezpieczny wówczas, gdy po uregulowaniu 
raty pożyczki nie wystarcza na bieżące wydatki i na nasze zo-
bowiązania szczególnie na opłatę mieszkania, zakup leków.
 Jeśli znajdziemy się w  sytuacji, że mamy większe zobo-
wiązania fi nansowe niż dochody, trzeba podjąć jak najszybciej 
następujące kroki:

∙   przeanalizować swój budżet domowy pod kątem oszczę-
dzania, czy faktyczne wszystkie ponoszone wydatki są ko-
nieczne;

∙   przeanalizować swoją sytuację pod kątem zwiększenia do-
chodów poprzez podjęcie dodatkowej pracy, skorzystanie 
z pomocy fi nansowej np. uzyskanie dodatku mieszkanio-
wego, zasiłku z pomocy społecznej

∙  ustalić długi priorytetowe tzn. takie które powinny być 
spłacane w pierwszej kolejności.

 Trzeba wziąć pod uwagę grożące konsekwencje, które się 
wiążą z ich nieuregulowaniem, np. zadłużenie mieszkaniowe 
może doprowadzić do utraty mieszkania, zadłużenia za me-
dia – ich odcięcie, zadłużenia alimentacyjne – nawet pozba-
wienie wolności (w przypadku uporczywego uchylania się od 
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obowiązku alimentacyjnego);

Uwaga! Należy unikać decyzji o pożyczeniu pieniędzy 
na spłatę istniejących długów. Przed podjęciem takiej decy-
zji warto skonsultować się z bezstronnym specjalistą.

 Ponadto należy o  zmianie swojej sytuacji poinformować 
wierzycieli. Trzeba to zrobić jak najszybciej najlepiej jesz-
cze wtedy gdy nie zalegamy z płatnościami. Przedstawiając 
wierzycielom swoją aktualną sytuację (warto dołączyć opra-
cowane przez siebie zestawienie dochodów i wydatków) jed-
nocześnie przedstawić realną propozycję spłaty zadłużenia. 
Starać się wpłacać na poczet długu jakąkolwiek należność. 
W większości przypadków mała, ale regularna spłata jest lep-
sza aniżeli jej brak. Jeśli wierzycieli jest kilku to trzeba podjąć 
rozmowy z nimi wszystkimi. Jeżeli reprezentant wierzyciela, 
z którym podejmujemy rozmowy na temat długów nie chce 
nam pomóc, trzeba skontaktować się z kimś na wyższym sta-
nowisku. Nawet jeżeli okaże się to bardzo trudne, nie należy 
zaprzestawać prób uzyskania porozumienia z wierzycielem. 
Prowadząc rozmowy z wierzycielem, nawet gdy nie mamy 
jeszcze decyzji o  zmianie wysokości rat wpłacajmy na po-
czet długu proponowana kwotę. Konieczne jest reagowanie 
na wszelkie otrzymywane pisma (od wierzycieli, z sądu), do-
starczanie wszystkich wymaganych informacji, uczestnicze-
nie w rozprawach.
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3.5. C o może zająć komornik?

Jeśli nie wywiązujemy się z naszych zobowiązań fi nansowych 
może dojść do egzekucji komorniczej. Aby komornik podjął 
działania egzekucyjne wierzyciel musi uzyskać sądowy nakaz 
zapłaty. Po nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności staje się 
podstawą do wszczęcia egzekucji. 
 Warto pamiętać o tym, że komornik prowadzi egzekucję na 
zlecenie wierzyciela. Dlatego wszelkie negocjacje należy pro-
wadzić nie z komornikiem tylko z wierzycielem, ponieważ tyl-
ko on może spowodować, że komornik odstąpi od egzekucji. 
Komornik za swoją pracę pobiera wynagrodzenie (podstawowa 
opłata dla komornika to 15% egzekwowanej kwoty, choć istnie-
ją w tym zakresie liczne wyjątki). 1 stycznia 2019r w związku 
z nową ustawą o kosztach komorniczych, podstawowa opłata 
będzie wynosiła 10% wyegzekwowanej kwoty, a  jeśli w ciągu 
miesiąca od wszczęcia egzekucji wpłacimy całą lub część zale-
głej należności wówczas opłata wyniesie jedynie 3%.
 Koszty te ponosimy my czyli dłużnicy. Komornik może za-
jąć otrzymywane przez nas dochody, oszczędności, posiada-
ne przez nas wartościowe przedmioty, a także mieszkanie czy 
dom. Musi nam jednak pozostać pewna kwota tak, abyśmy mo-
gli zaspokoić podstawowe potrzeby. W zależności od rodzaju 
dochodów, przepisy prawa określają, jaka kwota może być za-
jęta przez komornika: 

1.  Emerytury i renty (rodzinne, z tytułu niezdolności do pra-
cy). Komornik może zająć 25% naszej emerytury lub renty. 
Bezwzględnej ochronie podlega kwota:

- 500 zł w przypadku zadłużeń alimentacyjnych;
-  200 zł w przypadku opłat za pobyt w domu pomocy społecz-
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nej, zakładzie opiekuńczo leczniczym lub zakładzie pielę-
gnacyjno-opiekuńczym;

-  825 zł w  przypadku innych zobowiązań egzekwowanych 
przez komornika

 Kwoty te podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca.

2. Umowy o pracę. Co do zasady, wynagrodzenie z tytułu umo-
wy o pracę podlega egzekucji w połowie. Ochronie podlega je-
dynie najniższe wynagrodzenie. Jeśli osiągamy zarobki niewie-
le wyższe od najniższego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 
2100 zł brutto, to komornik może nam zająć jedynie kwotę 
przekraczającą to najniższe wynagrodzenie. W przypadku za-
dłużenia alimentacyjnego komornik może zająć 3/5 wynagro-
dzenia i najniższe wynagrodzenie nie jest chronione!

3. Umowy zlecenia i o dzieło. W przypadku umowy zlecenia 
i o dzieło komornik zazwyczaj zajmuje całość naszego wyna-
grodzenia. Jednak, gdy umowa zlecenie czy o dzieło jest na-
szym jedynym źródłem utrzymania (otrzymywanym cyklicznie 
np. co miesiąc), to możemy się domagać ochrony (na podstawie 
art. 833 par 2 Kodeksu postępowania cywilnego) takiej samej 
jak w przypadku wynagrodzenia z  tytułu umowy o pracę. Od 
1 stycznia 2019r . również przy umowach cywilnoprawnych 
kwota w wys. minimalnego wynagrodzenia będzie podlegać 
ochronie.

4. Konto bankowe. Kwoty znajdujące się na koncie bankowym 
również podlegają zajęciu, nie tylko lokaty, ale również rachu-
nek bieżący (nawet gdy wpływa na konto wynagrodzenie za 
pracę lub emerytura). Przepisy określają, że środki na koncie 
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są w każdym miesiącu wolne od egzekucji do wysokości 75% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto wolne od za-
jęcia są między innymi: otrzymywane alimenty, świadczenia 
rodzinne i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, dla sierot zupeł-
nych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecz-
nej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze tzw. 
500+. Bywa też tak, że gdy komornik zajmie konto bankowe, 
to bank je blokuje, tzn. nie wypłaca ani nam należności, ani 
nie przekazuje ich komornikowi. W takiej sytuacji należy zwró-
cić się do banku na piśmie powołując się na zapis art. 54 i 54a 
ustawy prawo bankowe, że mamy prawo do wypłaty należności.

5. Zasiłki z  pomocy społecznej. Świadczenia z  pomocy 
społecznej nie podlegają egzekucji (art. 831 par 1 ust 6 Kodeksu 
postępowania cywilnego), także gdy wpłyną na konto bankowe 
(art. 54a ustawy prawo bankowe).

6. Ruchomości. Komornik nie może zająć wszystkich naszych 
rzeczy czyli ruchomości, musi nam pozostawić niezbędne 
przedmioty domowe, pościel, bieliznę, codzienne ubrania, za-
pasy żywności i opału potrzebne na okres jednego miesiąca. Nie 
może również zająć narzędzi i  innych przedmiotów, które są 
niezbędne do wykonywania przez nas pracy zarobkowej (może 
jednak zająć samochód). Może natomiast zająć posiadane przez 
nas pozostałe ruchomości, np. telewizor, meble, komputer. Za-
wsze sporządza się protokół zajęcia, a na zajętych przedmio-
tach umieszcza informację o zajęciu. Informacja ta nie ozna-
cza, że nie możemy z nich nadal korzystać, nie możemy ich 
sprzedać, darować komuś lub usunąć z mieszkania czy posesji. 
Przedmioty te mogą być sprzedane na licytacji. Cena wywo-
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ławcza w pierwszym terminie wynosi ¾ wartości, a  jeśli nie 
będzie nabywcy, to przy drugiej licytacji może zostać obniżona 
do połowy wartości zajętych przedmiotów. Przedmioty te mogą 
być również sprzedane bez licytacji, z tzw. „wolnej ręki”, o ile 
wyrazimy na to zgodę jako dłużnicy i określimy minimalną żą-
daną cenę.

7. Nieruchomości. Zajmując nieruchomość (mieszkanie, dział-
kę) komornik składa wniosek o wpis do księgi wieczystej infor-
macji o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, dokonuje opisu 
i  oszacowania nieruchomości, a  następnie przeprowadza li-
cytację. Cena wywoławcza wynosi ¾ wartości nieruchomości. 
Jeśli nie znajdzie się kupiec w pierwszym terminie, to w dru-
gim terminie cena spada do 2/3 wartości nieruchomości (art. 
983 Kodeksu postępowania cywilnego). Z uzyskanej z licytacji 
ceny komornik pokrywa dług, ale w pierwszej kolejności swoje 
koszty, koszty biegłego, który szacuje wartość nieruchomości 
i koszty sądowe.
 Jeśli komornik prowadzi egzekucję bez zachowania powyż-
szych ograniczeń możemy złożyć na niego skargę. Skargę skła-
da się w terminie 7 dni do Sądu Rejonowego, w rejonie którego 
działa komornik, ale za pośrednictwem komornika. Opłata od 
skargi to 100 zł. 
 Wierzyciel może sprzedać nasz dług np. jakiejś fi rmie win-
dykacyjnej. Firma, która go kupiła, ma tylko takie prawa, jak 
nasz pierwotny wierzyciel. Nie ma uprawnień komornika tzn. 
nie może bez naszej zgody wejść do naszego mieszkania, zająć 
naszych rzeczy.
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3.6. Przedawnienie – co to jest?

Wiemy wszyscy, że zobowiązania powinny być regulowane 
w  terminie. Dotrzymywanie umów jest przecież podstawową 
zasadą. Płacimy więc rachunki, raty, podatki, wnosimy opłaty 
czynszowe, płacimy za telefony oraz inne media. Gdy jednak 
umknie nam zapłata np. jakiejś faktury, a wierzyciel dopiero 
po wielu latach zacznie domagać się tej zapłaty, wówczas z po-
mocą przychodzi nam instytucja przedawnienia. Przedawnie-
nie polega na tym, że po upływie określonego, wynikającego 
z ustawy, czasu wierzyciel traci prawo do zmuszenia nas, jako 
dłużnika do spełnienia świadczenia, czyli spłaty zaległego za-
dłużenia. Do niedawna, aby nie spłacać przeterminowanych 
zobowiązań to na nas jako dłużników spoczywało podniesie-
nie zarzutu przedawnienia przed Sądem. Bez tego zgłoszenia 
Sąd rozpatrywał wniesiony przez wierzyciela pozew, jakby 
przedawnienie nie nastąpiło. 
 Od dnia 9 lipca 2018r znacznie zmieniła się sytuacja. 
W związku ze zmianą przepisów, obecnie wierzyciel nie może 
domagać się od nas (jako konsumentów), przedawnionego zo-
bowiązania. A to oznacza, że gdy wierzyciel złoży pozew o za-
płatę, Sąd najpierw sprawdzi czy dług nie jest przedawniony. 
Uwaga! Dotyczy tylko spraw wniesionych do Sądu po 9 lipca 
2018 r.
 Niestety może się zdarzyć, że mimo, iż dług jest przedaw-
niony Sąd tego faktu nie uwzględni. Taka decyzja Sądu może 
nastąpić tylko w wyjątkowej sytuacji tj. gdy będą wymagały tego 
względy słuszności. Sąd przy podjęciu takiej decyzji weźmie 
pod uwagę: długość terminu przedawnienia, długość okresu od 
upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia rosz-
czenia, a także okoliczności, które spowodowały niedochodze-
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nie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania 
dłużnika na opóźnienie wierzyciela w dochodzeniu roszczenia.
 Zadłużenia, które powstały przed dniem 9 lipca 2018 r., za-
równo te, które jeszcze nie są przedawnione, jak i te które już są 
przedawnione – w stosunku do nich zastosowanie mają nowe 
przepisy.
 Sytuacja się komplikuje, gdy po zmianie przepisów, w sto-
sunku do naszego zaległego zobowiązania jest krótszy termin 
przedawnienia bowiem wówczas bieg przedawnienia rozpo-
czyna się dopiero od wejścia w życie nowych przepisów czyli od 
9 lipca 2018 r.
 Ale jeśli bieg przedawnienia rozpoczął się przed zmianą 
przepisów i przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu - 
przedawnienie nastąpiłoby wcześniej, to przedawnienie nastę-
puje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Przykład: Pan Krzysztof w  2008 roku korzystał 
z komunikacji miejskiej bez ważnego biletu. Został za to 
ukarany. Zarząd Transportu Miejskiego w 2009 r. uzyskał 
sądowy nakaz zapłaty. Ale od tego czasu nie podjął żadnych 
kroków zmierzających do wyegzekwowania należności. 

 Zgodnie z  dotychczas obowiązującymi przepisami tj. art. 
125 kodeksu cywilnego, należność uległaby w  takiej sytuacji 
przedawnieniu w 2019 r. czyli po 10 latach. Po zmianie prze-
pisów, okres przedawnienia wynosi 6 lat, ale w tym przypadku 
bieg przedawnienia rozpoczyna się dopiero od dnia 9.07.2018 
r. czyli nastąpi w  2024 r. Ponieważ dotychczasowy termin 
przedawnienia nastąpi wcześniej to w przypadku pana Krzysz-
tofa przedawnienie następuje z zastosowaniem dotychczaso-
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wego terminu czyli w 2019 r.
 Inna sytuacja ma miejsce gdy to my jesteśmy wierzycielami 
(tylko jako konsumenci), wówczas w stosunku do roszczeń nie 
przedawnionych w dniu 9.07.2018 r. stosuje się uregulowania 
dotychczasowe.
 Terminy przedawnienia są liczone od momentu wymagal-
ności roszczenia, czyli np. od końca terminu widniejącego na 
mandacie lub od dnia, w którym upływa termin płatności kolej-
nego miesięcznego rachunku, a przypadku np. kredytów ban-
kowych, od wypowiedzenia umowy kredytowej, a jeśli umowa 
nie została rozwiązana, od ostatniego dnia ustalonej spłaty.
 Terminy przedawnienia roszczeń muszą wynikać z ustawy 
i nie mogą być skracane ani wydłużane w umowie. A wierzyciel 
gdy dochodzi zaległej należności przed sądem ma obowiązek 
wskazać w pozwie datę wymagalności roszczenia.
Do niedawna podstawowym terminem przedawnienia roszczeń 
było 10 lat, obecnie tj. od 9 lipca 2018 r. termin ten wynosi lat 
6. Ale został zmieniony sposób liczenia terminu przedawnienia. 
Teraz koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień 
roku kalendarzowego np. jeśli 3-letni termin przedawnienia 
rozpocznie bieg w dniu 1 czerwca 2018 r., to upłynie on w dniu 
31 grudnia 2021 r. Uwaga: nie dotyczy zobowiązań, których ter-
min przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
W zależności od rodzaju zobowiązań są różne terminy przedaw-
nień, poniżej przykładowe okresy przedawnień:
- 6 lat np.: pożyczki od osób prywatnych
-  5 lat np.: z  tytułu zachowku; zobowiązania podatkowe, 

składki wobec ZUS, mandaty za złe parkowanie, opłata za 
abonament RTV

-  3 lata: świadczenie okresowe (m.in. opłaty za mieszka-
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nie, telefon, energię elektryczną, gaz, alimenty); związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. zadłuże-
nia wobec banków lub fi rm windykacyjnych); roszczenia ze 
stosunku pracy. 

-  2 lata: roszczenia wynikające z umowy o dzieło, przy czym 
okres dwuletni liczony jest od daty oddania dzieła, a  jeśli 
dzieło nie zostało wydane – od dnia, w którym wg umowy 
powinno być oddane;

-  1 rok: roszczenia kupującego w przypadku stwierdzenia, że 
zakupiony towar nie jest zgodny z umową; roszczenia prze-
woźnika z tytułu jazdy bez ważnego biletu.

 Jednak każdy z  podanych terminów przedawnienia może 
zostać przerwany, a po przerwaniu zaczyna biec od nowa i jest 
od nowa liczony. 

Co może przerwać bieg przedawnienia? 
Będzie to każda czynność przed sądem lub innym organem 
powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania rosz-
czeń, także przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpo-
średnio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub 
zabezpieczenia roszczenia, w tym także wystąpienie o nadanie 
klauzuli wykonalności. Ponadto uznanie roszczenia przez dłuż-
nika np. poprzez zawarcie ugody. Bieg przedawnienie przerywa 
również wszczęcie mediacji. 
 Chodzi tu np. o wniesienie pozwu do sądu przez wierzyciela 
lub złożenie wniosku o egzekucję prawomocnego wyroku sądu 
do komornika sądowego, ale też uznanie przez nas roszczenia, 
np. poprzez zapłatę części należności, rozłożenie zobowiązania 
na raty, zaakceptowanego naszym podpisem. Przerwanie bie-
gu przedawnienia może też nastąpić przez podjęcie mediacji, 
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np. przed mediatorem sądowym. Jeśli więc mamy wątpliwości, 
czy dane roszczenie nie jest przedawnione, nie uznawajmy go 
ani nie podejmujmy mediacji, np. poprzez ugodę co do spłaty 
w bardzo atrakcyjnych ratach. W przeciwnym bowiem razie, 
przerwiemy bieg terminu przedawnienia i tym samym nie bę-
dziemy mogli zwolnić się z zapłaty.

Uwaga! Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 
29 czerwca 2016 r (sygn. akt III CZP 29/16), wierzy-
ciel który nie jest bankiem np. fi rma windykacyjna, która 
kupiła dług od banku, nie może powoływać się na przerwa-
nie biegu przedawnienia spowodowane wszczęciem egze-
kucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE), 
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Jeśli przerwanie biegu przedawnienia nastąpiło w  związku 
z  postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, ugodą zawar-
tą przed mediatorem i potwierdzoną przez sąd, to roszczenie 
takie przedawnia się obecnie z upływem 6 lat, a w przypad-
ku roszczeń o świadczenie okresowe w upływem 3 lat (przed 
zmianą okres ten wynosił 10 lat).

3.7. Dług w sądzie, jak zareagować?

Jeśli mamy niespłacone zobowiązania to nasz wierzyciel, jeśli 
chce odzyskać pieniądze, może w każdym momencie wystąpić 
przeciwko nam do sądu. Postępowanie sądowe może się odbyć 
na posiedzeniu niejawnym, czyli bez naszego udziału (postę-
powanie upominawcze lub nakazowe) lub zwykłym trybie. 
 Jeśli postępowanie odbywa się w  trybie nakazowym lub 
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upominawczym, wówczas Sąd przed wydaniem nakazu zapłaty 
bierze pod uwagę tylko okoliczności i dowody wskazane przez 
powoda, czyli naszego wierzyciela. Nakaz zapłaty nie może zo-
stać wydany gdy:
 a. roszczenie jest bezzasadne; 
 b. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość; 
 c.  zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajem-

nego; 
 d.  miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, albo nie można 

mu doręczyć nakazu w kraju.

 Bezzasadność roszczenia, czyli wątpliwość, że okoliczno-
ści przedstawione w pozwie nie uzasadniają roszczenia musi 
być na tyle oczywista, żeby sąd nie wydał nakazu. Sąd, w tym 
trybie, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego. 
Bazuje jedynie na dokumentach dołączonych przez powoda 
oraz na jego twierdzeniach zawartych w pozwie. Oznacza to, że 
nakaz zapłaty może zostać wydany niesłusznie, ponieważ sąd 
zna tylko tę część sprawy, która została przedstawiona przez 
powoda. Powód nie ma bowiem żadnego interesu, żeby wska-
zywać sądowi argumenty przemawiające na jego niekorzyść. 
 Dlatego wydanie nakazu zapłaty nie oznacza, że roszczenie 
faktycznie jest zasadne. Po jego otrzymaniu mamy 2 tygodnie, 
aby go zaskarżyć poprzez złożenie do sądu sprzeciwu. 

Uwaga! Dwutygodniowy termin na złożenie sprze-
ciwu od nakazu zapłaty jest nieprzekraczalny. Nawet 
najlepsze argumenty nie będą miały znaczenia, jeśli przed-
stawimy je po terminie.
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Sprzeciw wniesiony w terminie i prawidłowo powoduje, że na-
kaz zapłaty zostaje przez Sąd uchylony czyli traci moc. Dzieje się 
tak z mocy prawa i nie ma znaczenia, jakie argumenty przed-
stawiliśmy w sprzeciwie – chociaż oczywiście ich jakość będzie 
miała wpływ na dalszy przebieg postępowania. Jeśli nasze ar-
gumenty nie będą przez sąd uwzględnione, musimy się liczyć 
z dodatkowymi kosztami sądowymi oraz koniecznością zapłaty 
dodatkowych odsetek za czas trwania postępowania. Dlatego 
argumenty będące podstawą do sprzeciwu muszą być przemy-
ślane. Jeśli nie chcemy lub nie możemy uregulować należności, 
z którą występuje wierzyciel, ponieważ brakuje nam środków, 
a roszczenie jest bardzo wysokie, to taki argument nie będzie 
przez sąd brany pod uwagę. Brak środków, czy nawet bieda nie 
mogą być podstawą uzasadniającą oddalenie roszczenia. 
 Jeśli postępowanie toczy się w zwykłym trybie, wówczas Sąd 
przekaże nam odpis pozwu i da nam możliwość ustosunkowa-
nia się do niego w formie złożenie odpowiedzi na pozew. Sąd 
może wyznaczyć nam termin na złożenie odpowiedzi, nie po-
winien on być krótszy niż 2 tygodnie.
 Zarówno w sprzeciwie od nakazu zapłaty jak i w odpowiedzi 
na pozew, możemy między innymi podnieść takie zarzuty, jak:
 -  zaległość, z którą występuje wierzyciel została przez nas 

spłacona w całości lub chociaż w części i mamy na to do-
wód;

 -  roszczenie jest nienależne, bo na przykład powód domaga 
się spłaty zobowiązania na podstawie umowy, która nie 
jest ważna lub w pozwie zostały podane dane niewłaściwej 
osoby jako zobowiązanego; 

 -  roszczenie jest sporne: na przykład pozew dotyczy zapłaty 
za wykonaną usługę, ale pozwany kwestionuje prawidło-
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wość jej wykonania, albo może to nastąpić, gdy wysokość 
wynagrodzenia nie wynika z umowy w jednoznaczny spo-
sób i każda ze stron może określać ją w innej wysokości;

 Przyczyn, które mogą stać się podstawą do podważenia na-
kazu zapłaty lub pozwu może być więcej, ale w każdej z tych 
sytuacji koniecznie należy złożyć sprzeciw lub odpowiedź na 
pozew, aby przedstawić swoje racje. Opisać dokładnie zarzuty 
przeciwko twierdzeniom zawartym w pozwie i dołączyć dowo-
dy na ich poparcie. 
 Od 9 lipca 2018r nie musimy podnosić zarzutu przedawnie-
nia, bo teraz Sąd ma obowiązek przeanalizować, czy dochodzo-
na przez wierzyciela należność nie uległa przedawnieniu.

Uwaga! Jeżeli pozew o zapłatę został sformułowany 
na formularzu sądowym to sprzeciw lub odpowiedź na po-
zew także musi zostać wniesiony na formularzu sądowym. 

 Takie formularze możemy pobrać nieodpłatnie w każdym 
najbliższym sądzie lub ze strony https://bip.ms.gov.pl/pl/formu-
larze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/
 Musimy pamiętać, że wszystkie rubryki formularza muszą 
zostać wypełnione, a jeśli któraś z nich nas nie dotyczy, powin-
na zostać przekreślona. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega 
opłacie.
 Nieodebranie nakazu zapłaty lub nie złożenie odpowiedzi 
na pozew nie spowoduje, że nasza sytuacja się poprawi. Wręcz 
przeciwnie, tracimy możliwość przedstawienia swojego stano-
wiska. 
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Uwaga! Jeśli nakaz zapłaty został prawidłowo zaadre-
sowany (adres naszego zameldowania) i  są w nim nasze 
prawidłowe dane osobowe sąd uzna, że został prawidłowo 
dostarczony, nawet jeśli nie zostanie przez nas odebrany.

 Prawidłowe wniesienie sprzeciwu (w  terminie 2 tygodni) 
spowoduje, że sprawa będzie toczyła się dalej. Przewodniczący 
sądu przekaże stronie powodowej treść naszego sprzeciwu (dla-
tego sprzeciw zawsze składamy w co najmniej dwóch egzem-
plarzach – po jednym dla sądu i powoda, trzeci pozostawiamy 
sobie) oraz wyznaczy rozprawę. Teraz od reakcji powoda będzie 
zależało, czy dojdzie do posiedzenia sądu z naszym udziałem. 
Często nasze argumenty przedstawione w sprzeciwie powodu-
ją, że powód wycofuje pozew z sądu, ponieważ nie chce ponosić 
dodatkowych kosztów i do sprawy z obecnością obu stron nie 
dochodzi. Dzieje się tak, kiedy nasze twierdzenia przedstawio-
ne w sprzeciwie będą dawały podstawy do ich uznania. Powód 
wycofując pozew z sądu nie rezygnuje jednak ze swojego rosz-
czenia. Oznacza to, że w każdej chwili może ponowić pozew 
licząc, że tym razem nie złożymy sprzeciwu o czasie. 
 Prawomocny nakaz zapłaty lub wyrok daje podstawę wie-
rzycielowi do podjęcia działań egzekucyjnych.

3.8.  Jak wyjść z nadmiernego zadłużenia

Wiele osób zaciąga różne zobowiązania fi nansowe: kredyty, 
pożyczki, zakupy na raty. Większość je spłaca. Czasami jed-
nak zdarzają się sytuacje nieprzewidziane - chorujemy, staje-
my się bezrobotni i tracimy płynność fi nansową. Nie jesteśmy 
w stanie wywiązać się z opłat bieżących, ale też z zaciągniętych 
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zobowiązań. Bank wypowiada umowę, pojawia się zagrożenie 
utraty mieszkania, odcięcia prądu. Często w takiej sytuacji nie 
jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym problemem. Nie informu-
jemy naszych bliskich o sytuacji, nie odbieramy koresponden-
cji. Niestety taka postawa tylko pogłębia problem. Poniżej kilka 
wskazówek:

∙  Nie ignorować problemu. 

∙  Konsekwencje uciekania przed problemem mogą być do-
tkliwe – utrata mieszkania, egzekucja komornicza, a w nie-
których przypadkach, jak przy zaległych alimentach nawet 
sprawa karna, utrata prawa jazdy. Im szybciej podejmiemy 
działania, tym większe szanse, że problem uda się rozwią-
zać.

∙  Nie zaciągać pochopnie nowych długów, aby spłacić stare.

∙  Ważne, aby zaległych zobowiązań nie regulować poprzez 
zaciąganie nowych pożyczek. Może to spowodować pogłę-
bienie dotychczasowego problemu np. wówczas gdy rata 
pożyczki będzie wyższa niż dotychczasowa, a dochody po-
zostaną na takim samym poziomie. Ponadto gdy zdecydu-
jemy się na pożyczkę w fi rmie pożyczkowej to może być ona 
bardzo droga.

∙  Upewnić się, o korzystaniu ze wszystkich przysługujących 
świadczeń.

∙  Warto sprawdzić czy korzystamy ze wszystkich przysługu-
jących nam świadczeń np. dodatku mieszkaniowego i ener-
getycznego, czy obniżki czynszu. Ale też czy jesteśmy w sta-
nie zwiększyć swoje dochody podejmując pracę dodatkową, 
oszczędzając.

∙  Kontaktować się ze wszystkimi wierzycielami. 
 Nie uciekaj przed wierzycielami - im też powinno zależeć na 
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odzyskaniu należności. Warto podjąć z wierzycielem negocja-
cje. Przedstawić swoją sytuację, wyjaśnić jak doszło do zadłuże-
nia, zaproponować wysokość rat i wyjaśnić z czego ona wynika 
czyli jakie mamy dochody i wydatki bieżące. Aby proponowana 
rata była realna, czyli abyśmy byli w stanie się z niej wywiązać, 
dobrze wyliczyć ją po szczegółowej analizie budżetu domowe-
go. Lepiej zaproponować niższą ratę, bo gdy nasza sytuacja się 
poprawi, zawsze możemy wpłacić wyższą kwotę, ale gdy się 
sytuacja pogorszy, da nam możliwość nadal wywiązywania się 
z porozumienia. Zawierając porozumienie z wierzycielem czę-
sto możemy liczyć na wstrzymanie naliczania odsetek, tak jest 
w przypadku zadłużeń wobec m.st Warszawy.
Najpierw zająć się długami priorytetowymi. 
 Długi priorytetowe to te, których konsekwencje są szczególnie 
dotkliwe. Na przykład:
 -  mieszkaniowe, bowiem oprócz egzekucji komorniczej 

grozi nam także utrata mieszkania;
 -  alimentacyjne, bowiem oprócz egzekucji komorniczej 

grozi nam sprawa karna, utrata prawa jazdy;
 -  grzywny, które mogą być zamieniona na zastępczą karę 

pozbawienia wolności. 
Ale też, gdy jest zagrożenie wszczęcia przez wierzyciela egze-
kucji z naszego wynagrodzenia czy majątku np. nieruchomości. 
 Pamiętać, że lepiej spłacać mniejsze kwoty, niż nic. Nie pod-
dawać się – jeżeli wierzyciel nie chce przyjąć przedstawionych 
propozycji, ponawiać je. 
 Jeśli nie uda się zawrzeć porozumienia z wierzycielem, to 
i tak warto cokolwiek, nawet niewielkie kwoty, wpłacać na po-
czet zadłużenia, a za jakiś czas ponowić prośbę o zawarcie ugody.
 Reagować na wszelkie otrzymywane pisma, uczestniczyć 
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w rozprawach. Zachowywać kopie wszystkich otrzymywanych 
i wysyłanych pism.
 Zawsze trzeba odbierać korespondencję. Gdy jej nie odbie-
rzemy, wówczas wierzyciel nadal będzie podejmował działa-
nia windykacyjne, ale nie dajemy sobie szansy zareagowania, 
przedstawienia swoich argumentów. 
 Gdy nasza sytuacja nie pozwala na podjęcie negocjacji 
z wierzycielem, bo dochody są zbyt niskie, albo gdy wierzyciel 
nie wyraża zgody na zawarcie jakiejkolwiek ugody, nie jest to 
sytuacja bez wyjścia. 
 Możemy wystąpić o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 
 Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fi -
zycznych, które są niewypłacalne, czyli nie są w stanie spłacić 
swoich zaległych zobowiązań, a które do zadłużenia nie dopro-
wadziły umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa. 
 Celem upadłości jest oddłużenie osób nadmiernie zadłużo-
nych, ale w miarę możliwości ze spłatą wierzycieli. W wyniku 
tego postępowania część (lub nawet całość) zadłużenia ulega 
umorzeniu, ale majątek, który posiadamy zostanie sprzedany, 
a uzyskana należność przekazana na poczet naszych zaległości. 
 Upadłość może ogłosić każdy z nas, pod warunkiem że nie 
prowadzi działalności gospodarczej (nawet niezarejestrowanej, 
czyli np. udzielanie korepetycji czy sprzątanie mieszkania są-
siadki, praca bez umowy tzw. „na czarno”), chyba że zamknie-
my działalność i ją wyrejestrujemy (nie wystarczy, że jest za-
wieszona).
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Uwaga! Upadłości nie mogą ogłosić osoby, które 
w ciągu ostatnich 10 lat prowadziły działalność gospodar-
czą i z tego tytułu mają zadłużenia. 

Jeżeli pozostajemy w małżeństwie i oboje mamy długi, to każdy 
z małżonków składa oddzielnie wniosek o ogłoszenie upadło-
ści. Na okres postępowania upadłościowego ustanie wspólność 
majątkowa małżeńska.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? 
Procedurę rozpoczynamy od złożenia do sądu (wydział gospo-
darczy ds. upadłościowych i  restrukturyzacyjnych) wniosku 
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 
 Przygotowanie wniosku będzie wymagało od nas nakładu 
pracy. We wniosku musimy szczegółowo wymienić wszystkie 
nasze zadłużenia (aktualny wierzyciel, wysokość zadłużenia, 
kiedy powstało zadłużenie); opisać co wchodzi w skład nasze-
go majątku (nawet jeśli są to tylko ruchomości takie jak pral-
ka, lodówka, telewizor itp, to podajemy producenta sprzętu, 
rok produkcji i szacowaną wartość), a także podać przyczyny 
niewypłacalności, czyli kiedy i dlaczego przestaliśmy spłacać 
nasze zobowiązania i jaka jest obecna nasza sytuacja. Dołączyć 
dokumenty potwierdzające sytuację w jakiej się znaleźliśmy.
 Wniosek musi być przygotowany na specjalnym formularzu 
sądowym, który możemy pobrać ze strony https://www.ms.gov.
pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/:
 Punkt 1 wniosku to dane sądu do którego wniosek składany, 
dla mieszkańców Warszawy to:
 Sąd Rejonowy m.st Warszawy w  Warszawie X Wydział 
Gospodarczy Ds. upadłościowych i  restrukturyzacyjnych, ul. 
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Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
Punkt 2 – dane Dłużnika
Punkt 3 – to nasze żądanie, że wnosimy o ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej 
 Punkt 4.1 – opis posiadanego majątku np.:
L p. Opis składnika majątku Informacja czy na danym składni-
ku majątku ustanowiono zabezpieczenie Data ustano-
wienia zabezpieczenia Szacunkowa wycena składnika mająt-
ku Miejsce, w którym znajduje się składnik majątku dłużnika
1. Komputer ….. (podać producenta, nazwę, rok produk-
cji) Nie Nie dotyczy 500 zł podać adres np. miej-
sce zamieszkania Dłużnika
Ale też posiadane oszczędności.
Punkt 4.2 i 4.3 – to informacja o tym, kto nam jest winny jakieś 
należności. 
Punkt 5: spis wierzycieli – to miejsce, gdzie podajemy wszyst-
kie nasze zaległe zobowiązania np.: 
Lp. Imię i nazwisko / nazwa wierzyciela / Adres wierzyciela 
Wysokość wierzytelności / Termin zapłaty
1. Dane aktualnego wierzyciela  Dokładny adres Aktualna wy-
sokość zaległości. Tu musimy podać datę wymagalności zobo-
wiązania np. wypowiedzenia umowy kredytowej
Punkt 6: spis wierzytelności spornych – to miejsce, gdzie 
możemy podać te nasze zadłużenia co do których mamy spór 
z wierzycielem, np. co do ich wysokości.
Punkt 7: uzasadnienie – to miejsce, gdzie należy opisać jak 
doszło do naszego zadłużenia, ale też jaka jest nasza obecna 
sytuacja
Punkt 8: dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uza-
sadnieniu wniosku, np.:
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Lp. / Opis dowodu / Fakt podlegający stwierdzeniu
1. Opinia Ośrodka Pomocy Społecznej / Potwierdzenie trudnej 
sytuacji
Punkt 9: to wszystkie załączniki
Wniosek musi zostać przez nas podpisany – pkt 11. 
Pomoc w sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencką moż-
na uzyskać w Biurze Porad Obywatelskich.
 Sporządzony przez nas wniosek i opłacony (30 zł) rozpatruje 
sąd. Najprawdopodobniej będziemy wezwani na jego posiedze-
nie. Jeżeli sąd uzna, że nasz przypadek kwalifi kuje się do ogło-
szenia upadłości, to wyznaczy syndyka masy upadłościowej. Od 
tej pory cały nasz majątek staje się masą upadłościową. Syn-
dyk ten majątek spienięża (oczywiście, jeżeli jest co spieniężyć) 
i spłaca z niego wierzycieli. Przez ten czas bez wiedzy i zgody 
syndyka nie możemy zawierać żadnych nowych zobowiązań 
(np. podpisać umowy na abonament telefoniczny). 
 Po zakończeniu pracy syndyka sąd ponownie analizuje naszą 
sytuację, biorąc pod uwagę nasze możliwości zarobkowe i po-
trzeby, i ustala plan spłaty. Taki plan będzie ustalony na nie 
więcej niż 36 miesięcy. Jeśli wywiążemy się z ustalonego planu 
spłaty wówczas wszystkie pozostałe zadłużenia zostaną umo-
rzone. 

Uwaga! Mamy obowiązek co roku składania do Sądu 
sprawozdania z wykonania planu spłaty.

  W sytuacji, gdy dłużnik naprawdę nie posiada żadnego ma-
jątku ani dochodów (np. jedynym jego źródłem utrzymania są 
zasiłki z Ośrodka Pomocy Społecznej), albo dochody są bardzo 
niskie, ledwie zaspakajają uzasadnione potrzeby bieżące wów-
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czas sąd może umorzyć wszystkie zobowiązania bez ustalenia 
planu spłaty. 

W  jakich sytuacjach nie można ogłosić upadłości konsu-
menckiej?
Sąd oddali wniosek o  ogłoszenie upadłości, jeżeli stwierdzi, 
że sami przyczyniliśmy się do naszej niewypłacalności np. 
zaciągając pożyczkę z  zamiarem jej nie spłacania lub jeżeli 
zamieścimy we wniosku nieprawdziwe dane czy pominiemy 
istotne informacje.

Jakie korzyści odnosimy z ogłoszenia upadłości?
Poza najbardziej oczywistą korzyścią, czyli umorzeniem na-
szego zadłużenia, dość istotne jest to, że wstrzymane zostają 
wszystkie prowadzone wobec nas postępowania sądowe i eg-
zekucje komornicze. Jeżeli przed ogłoszeniem upadłości mie-
liśmy kilka postępowań sądowych i  egzekucyjnych, to teraz 
będzie jedno postępowanie upadłościowe, a wierzyciele będą 
zaspokajani z naszego majątku i z planu spłat. Ostatecznym 
efektem ogłoszenia upadłości jest całkowite zwolnienie z dłu-
gów, ale pod warunkiem, że będziemy działać zgodnie z pra-
wem i uczciwe.

Z jakich długów nie zwalnia nas upadłość konsumencka? 
Upadłość nie zlikwiduje naszych długów wynikających z nie-
wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego, rent z tytu-
łu odszkodowania (za wyrządzone komuś szkody), obowiązku 
naprawiania szkody, zapłacenia nawiązki lub zadośćuczynie-
nia (czyli to wszystko co wynika z wyroków karnych) oraz 
z obowiązku zadośćuczynienia orzeczonego przez sąd cywilny 
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(np. za wypadek), a także ze zobowiązań, których we wniosku 
nie ujawniliśmy.
Po ogłoszeniu upadłości rozpoczynamy życie jako ludzie wolni 
od długów z nową, czystą kartą!

3.9. Możesz to zrobić sam – wzory pism

1. Pismo do wierzyciela
2. Pismo do banku nr 1
3. Pismo do banku nr 2
4. Skarga na czynności komornika
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WZÓR PISMA DO WIERZYCIELA

Miejscowość.............
data ………………........

Swoje dane:
Imię i nazwisko ...........................................................
Miejsce zam ...............................................................
Nazwa i adres wierzyciela ………………...…………..

Krótko napisać o co zwracamy się do wierzyciela np.
o rozłożenie zadłużenia na raty, zmianę wysokości rat.

UZASADNIENIE
Opisać dokładnie swoją sytuację, co się zmieniło, dlaczego nie jesteśmy 
w stanie regulować należności, z czego wynika nasza propozycja.

(podpis)
Załączniki:
Wszystkie dokumenty potwierdzające sytuacje
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WZÓR PISMA DO BANKU W ZWIĄZKU Z ZAJĘCIEM 
KONTA BANKOWEG NR 1:

Miejscowość.............
data ………………........

Nazwa i adres banku ……………………….....
Swoje dane:
Imię i nazwisko ..........................................................
Miejsce zam ..............................................................
Sygn. akt KM. ............................................................

W dniu ……..…………… komornik ………...……….. przy Sądzie Rejonowym wystą-
pił o zajęcie mojego konta bankowego nr ……………………………..…………………

Na moim rachunku bankowym znajdują się jedynie świadczenia, które 
otrzymuję z pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 a Prawa bankowego są one 
wolne od egzekucji. Mimo to uniemożliwiliście mi Państwo wypłatę moich 
należności. Proszę o odblokowanie mojego rachunku i umożliwienie mi 
korzystania z niego zgodnie z art. 54 a Prawa bankowego. 

(podpis)
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WZÓR PISMA DO BANKU W ZWIĄZKU Z ZAJĘCIEM 
KONTA BANKOWEGO NR 2:

Miejscowość.............
data ………………........

Nazwa i adres banku ………………………..... 
Swoje dane: 
Imię i nazwisko ..........................................................
Miejsce zam ..............................................................
Sygn. akt KM. ............................................................

W dniu ……..…………… komornik ………...……….. przy Sądzie Rejonowym 
wystąpił o zajęcie mojego konta bankowego nr…………………..…………………

Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego kwota wolna od zajęcia to kwota 75 % 
minimalnego wynagrodzenia co m-c. Dotychczas nie wykorzystałam kwoty 
wolnej, a mimo to uniemożliwiliście mi Państwo wypłatę moich należności. 
Proszę o odblokowanie mojego rachunku i umożliwienie mi korzystania 
z niego zgodnie z art. 54 Prawa bankowego. 

(podpis)
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WZÓR SKARGI NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

Miejscowość.............
data ………………........

Do Sądu Rejonowego Wydział
……................ w .…..........

Wierzyciel:
Nazwa ........................................................................

Adres..........................................................................
Dłużnik:

Imię i nazwisko ........................
Adres zam. .....................................

Komornik:
Sygn. akt km ..............................................................
Wartość roszczenia: .....................................................
Wartość przedmiotu zaskarżenia ...................................

Skarga na czynności komornika 
Skarżący dłużnik wnosi: 
1. Skargę na następujące zaskarżone czynności ....................................................
2.  O uchylenie lub o zmianę (wybrać właściwe) zaskarżonych czynności i do-

konanie następujących czynności .......................................................................

3.  O zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania 
według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Skarżący zgłasza następujące zarzuty ………..…………… ………………………................
....................…………….. Swoje wnioski uzasadniam w następujący sposób .... ......
.................…………………………………………….....

        (podpis)
Załączniki:
1. Odpis skargi 
2. Dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł.
3........................................................................
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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz.U.214.121 t.j. ze zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku -Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U.214.101 t.j. ze zm.) 
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U.2015.748 t.j. ze zm.) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe
(Dz.U.2015.128 t.j. ze zm.) 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy
(Dz.U.2014.1502 t.j. ze zm.) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U.2015.613 t.j.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2015.460 t.j)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U.2012.583 t.j.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(Dz.U.2012.915 t.j.)
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4| Warto być aktywnym

Pan Zygmunt jest sześćdziesięciosześcioletnim emerytem. 
Całe życie przepracował jako technik budownictwa. Jego żona 
jeszcze pracuje, ale on sam, zaledwie od roku, jest na emery-
turze. Mimo że od zakończenia aktywności zawodowej minął 
tak krótki czas, pan Zygmunt nie czuje się dobrze. Nie chodzi 
tu bynajmniej o dolegliwości zdrowotne, gdyż nie są one jesz-
cze zbyt uciążliwe. To brak zajęcia coraz silniej mu doskwie-
ra i  powoduje narastające przygnębienie. Czytanie  ksią-
żek, oglądanie telewizji i  spacery nie są w  stanie dać panu 
Zygmuntowi takiego zadowolenia, jakiego się spodziewał 
po emeryturze. Budząc się rano, zastanawia się z niechęcią, 
czym wypełnić cały długi dzień. Będąc z natury człowiekiem 
czynnym, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Dowiedział 
się, że w jego miejscowości działa Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, w ramach którego można uczestniczyć w wielu ciekawych 
wykładach i zajęciach. Zaangażował się również w działania 
lokalnego Caritasu i pomaga w  rozdziale darów dla rodzin 
znajdujących się w  ciężkiej sytuacji materialnej. Zapisał się 
też do Klubu Seniora, dzięki czemu może kupować po obniżo-
nej cenie bilety do kina, teatru czy na wystawy oraz korzystać 
z wygodnego dojazdu. Teraz pan Zygmunt budzi się w dużo 
lepszym nastroju - wie bowiem, że nowy dzień będzie pełen 
wydarzeń nadających sens jego życiu.

•••
Pani Leokadia skończyła niedawno siedemdziesiąt dwa 

lata. Jest emerytką. Całe życie pracowała jako księgowa. Do-
póki żył mąż, zawsze mieli co robić. Wychodzili wspólnie do 
kina czy teatru, odwiedzali często rodzinę lub przyjaciół. Nie-
stety przed kliku laty zmarł mąż, a kontakty z dziećmi stały się 
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znacznie trudniejsze odkąd syn i córka wyjechali zagranicę 
„za chlebem”. Pani Leokadia coraz dotkliwiej odczuwa sa-
motność i brak interesujących zajęć. Przecież była zawsze ak-
tywna, zawsze miała tyle spraw do załatwienia, a teraz czas 
zaczyna się jej dłużyć nieznośnie. Coraz częściej bywa smut-
na i brakuje jej sił do życia. Ostatnio jednak wiele się zmie-
niło. Jej sąsiadka, pani Anna, zachęciła ją do wizyty w Klubie 
Seniora. Okazało się, że zbiera się w nim grono całkiem in-
teresujących osób, z którymi można podzielić się wspólnymi 
zainteresowaniami, wybrać się do kina, teatru, czy na spacer. 
Pani Leokadia zdecydowała się też podjąć pracę jako wolon-
tariuszka w świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie zajmuje się 
przygotowaniem dzieciom posiłków. Dodatkowo, kilka razy 
w miesiącu, uczęszcza na wykłady Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, gdzie może rozwijać swoje zainteresowania histo-
rią sztuki i poznawać nowych ludzi. Teraz już czas się tak 
nie dłuży. Wręcz przeciwnie, dni pełne interesujących zajęć 
i spotkań z  ludźmi mijają szybko i przynoszą pani Leokadii 
wiele satysfakcji.

•••
Pan Maciej jest pięćdziesięcioośmioletnim emerytowanym 

wojskowym. Będąc na emeryturze pracuje jeszcze na część 
etatu. Zawsze był sprawny fi zycznie. Obecnie, jak na swój 
wiek, też jest w dobrej formie. Całe jego życie było bardzo 
aktywne, a kolejne dni – jak to w wojsku –wypełniały liczne 
zajęcia. Obecnie odczuwa pewien niedosyt wrażeń, a czas mu 
się dłuży. Postanowił zatem znaleźć sobie jakieś zajęcie od-
powiadające jego zainteresowaniom sportowym. Dowiedział 
się od znajomego, że przy miejscowym Klubie Seniora dzia-
ła sportowa sekcja nordic walking, która potrzebuje trenera. 

Warto być aktywnym
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Pan Maciej objął kierownictwo tej sekcji i teraz co weekend 
wyprawia się z  całą grupą na dalekie spacery. Co więcej, 
poprzez jednego z  członków swojej grupy, nawiązał kon-
takt z lokalnym Uniwersytetem Trzeciego Wieku i podjął się 
prowadzenia wykładów z historii wojskowości. Teraz każdy 
dzień wypełniony jest interesującymi zajęciami i spotkania-
mi z ludźmi, a pan Maciej nie narzeka już na nudę.

4.1. Ty możesz być wolontariuszem

Wolontariat jest dobrowolną i bezpłatną pracą na rzecz innych 
ludzi. Wielu spośród Seniorów, znajduje w sobie wystarczają-
co dużo dobrych chęci, sił i wolnego czasu, aby pomagać in-
nym i brać udział w życiu społecznym. Naprzeciw takim ini-
cjatywom wychodzi między innymi organizacja pozarządowa 
pod nazwą „Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu”, poprzez 
którą Senior – wolontariusz może znaleźć interesujące zaję-
cia w organizacjach związanych z pomocą społeczną, ekologią, 
edukacją i in. Centra Wolontariatu mieszczą się w wielu miej-
scowościach Polski, a ich adresy można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.wolontariat.org.pl.
 Wolontariat jest atrakcyjną ofertą skierowaną nie tylko do 
młodych ludzi. Z badania przeprowadzonego w Polsce w 2006 
roku w ramach programu „Same plusy. Wolontariat 50+” wy-
nika, iż organizacje, które współpracują lub współpracowały 
z wolontariuszami – Seniorami chętnie podjęłyby z nimi współ-
pracę, ponieważ są to osoby „odpowiedzialne, cierpliwe, obo-
wiązkowe, dyspozycyjne, wrażliwe oraz posiadają doświadcze-
nie życiowe”. Pomimo to ok. 50% organizacji nie współpracuje 
z wolontariuszami – Seniorami, ponieważ osoby w tym wieku 
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rzadko się do nich zgłaszają. Wielka szkoda, ponieważ anga-
żując się w działania wolontariackie, mogą zniwelować nega-
tywne skutki braku aktywności zawodowej takie jak: poczucie 
osamotnienia czy braku sensu życia, a organizacje społeczne 
- wykorzystać ich ogromny potencjał: mądrość i doświadczenie 
życiowe.

 Powodów, dla których warto być wolontariuszem jest wiele. 
Oto kilka z nich:

∙  wykorzystanie i rozwijanie posiadanych umiejętności,

∙  nawiązywanie nowych znajomości, 

∙   poczucie sensu życia i satysfakcji podczas pracy na rzecz in-
nych ludzi, 

∙   ciekawe, twórcze spędzanie wolnego czasu.

Dla Seniorów wolontariat może być szczególnie ważny, ponie-
waż:

∙   pomaga odnaleźć się podczas wchodzenia w etap życia na-
stępujący po zakończeniu aktywności zawodowej, kiedy 
osobom, które całe życie były aktywne i twórcze, brak sen-
sownego zajęcia może okazać się wyjątkowo dokuczliwy,

∙   daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego 
życia, niedomagań zdrowotnych czy niedostatków mate-
rialnych.

 Samotność jest często postrzegana jako poważny problem 
współczesnego świata. Dotyczy osób różnej płci i w  różnym 
wieku. Za główną przyczynę samotności upatruje się zastępo-
wanie przez nowe technologie (telewizję, Internet) codziennych 
kontaktów między ludźmi. Problem samotności jest szczegól-

Warto być aktywnym
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nie dotkliwy dla ludzi dojrzałych i starszych, ponieważ dzieci 
już opuściły rodzinny dom, a oni sami nierzadko doświadcza-
ją wdowieństwa lub przeżyli rozwód, ponadto zaś zakończona 
aktywność zawodowa powoduje gwałtowne zmniejszenie się 
kręgu znajomych. Samotność nie jest jednak nieunikniona. Se-
niorzy aktywni jako wolontariusze, mogą skutecznie pokonać 
samotność uczestnicząc w życiu społecznym i kulturalnym.
 Celem organizacji propagujących wolontariat jest dotarcie 
do jak największego grona osób, które wyrażają wolę podzie-
lenia się z  innymi ludźmi swoim czasem, wiedzą i doświad-
czeniem życiowym. Zbierane są informacje o  ludziach zain-
teresowanych pracą na rzecz innych oraz o stowarzyszeniach, 
fundacjach, instytucjach i osobach prywatnych potrzebujących 
wsparcia wolontariuszy. Organizacja wolontariacka jest po-
dobna do skrzynki kontaktowej, w której spotykają się proś-
by o wsparcie z ofertami pomocy. Aktywność i zaangażowanie 
wielu osób sprawia, iż organizacja tętni życiem i stanowi fo-
rum wymiany pomysłów oraz miejsce realizacji aspiracji. Każ-
dy może realizować swoje pomysły i przekładać je na działania 
pożyteczne dla innych i dla siebie, pod warunkiem, że mieszczą 
się one w misji danej organizacji.
 Seniorzy, którzy wyrażają wolę pomocy innym Seniorom, 
mogą na przykład podjąć pracę w  charakterze wolontariusza 
w Stowarzyszeniu „mali bracia Ubogich”. Organizacja ta nie-
sie pomoc starszym osobom w  przezwyciężaniu problemów 
wynikających z samotności, wyobcowania i braku interesują-
cych zajęć. Oddziały Stowarzyszenia mieszczą się w Warsza-
wie, Lublinie i Poznaniu. Wolontariusz niesie pomoc swojemu 
podopiecznemu w załatwianiu różnych spraw (np.: na poczcie, 
w  urzędzie, u  lekarza, w  sklepie). Dla osób o  słabym stanie 
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zdrowia, niewychodzących z domu, cenna jest nawet zwykła 
obecność wolontariusza, jego towarzystwo, poczytanie książ-
ki, czy rozmowa. Jeśli podopieczny posiada dość wigoru, mile 
widziane będzie z pewnością wspólne wyjście na koncert, do 
teatru czy wystawę. Należy przy tym zaznaczyć, że  zgodnie 
z zasadami stowarzyszenia, wolontariusze nie zajmują się taki-
mi sprawami, jak: robienie zakupów, sprzątanie ani gotowanie, 
ponieważ czynności te leżą w zakresie obowiązków opiekunów, 
czy to z OPS-u czy też płatnych. Nie zajmują się też oni zabie-
gami pielęgnacyjnymi osób z poważniejszymi niedomagania-
mi zdrowotnymi lub niepełnosprawnych. Obszerne informacje 
o tej formie wolontariatu można znaleźć na stronie interneto-
wej www.malibracia.org.pl.
 Inną bardzo interesującą inicjatywą jest pierwszy warszaw-
ski bank usług wolontariackich dla Seniorów, kojarzący Senio-
rów, którzy chcieliby wykorzystać swoje możliwości pomagając 
innym, z osobami potrzebujących takiej pomocy. Więcej infor-
macji o  tym portalu można znaleźć na stronie internetowej 
www.seniorzywakcji.pl.
 W Warszawie powstał również punkt wolontariatu senioral-
nego, którego celem jest rozwój i wsparcie aktywności miesz-
kańców miasta w zakresie wolontariatu seniorów. Więcej in-
formacji na temat tego przedsięwzięcia można uzyskać pod 
adresem: www.ochotnicy.waw.pl/punkt-wolontariatu-senioralne-
go

Do największych organizacji promujących wolontariat w Pol-
sce należą:
Polski Czerwony Krzyż (PCK) – będący najstarszą polską or-
ganizacją humanitarną powstałą tuż po odzyskaniu przez Pol-
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skę niepodległości. PCK zajmuje się udzielaniem pomocy hu-
manitarnej w czasie klęsk i wojen i pomocy socjalnej, nauką 
pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych 
imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwio-
dawstwa i  in. Placówki tej organizacji znajdują się w każdej 
większej polskiej miejscowości.
Caritas – jedna z  największych i  najstarszych (powstała 
w 1907 r.) organizacji charytatywnych działających w Polsce. 
Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski. Caritas 
zajmuje się udzielaniem pomocy charytatywnej, prowadzi 
placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i  młodzieży, 
ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, 
Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy 
Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego po-
bytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp.
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – jest jed-
ną największych pozarządowych organizacji charytatywnych 
w Polsce. Jej działanie koncentruje się na zbieraniu funduszy 
przeznaczonych do wyposażania publicznych szpitali dzie-
cięcych w  specjalistyczny, nowoczesny sprzęt medyczny dla 
oddziałów kardiochirurgicznych, neonatologicznych, onkolo-
gicznych, nefrologicznych, a także oddziałów dzieci młodszych 
i intensywnej terapii. 
 To tylko największe, najbardziej znane organizacje, w któ-
rych Seniorzy mogą pracować jako wolontariusze. W  całej 
Polsce działa ich dziesiątki. Wystarczy uważnie rozejrzeć się 
wokół siebie, w swoim środowisku, w swojej miejscowości, by 
znaleźć organizację, która spełni oczekiwania każdego.
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4.2. Uczyć się można przez całe życie

Uczenie się przez całe życie umożliwia zachowanie aktywności 
intelektualnej do późnego wieku. Idea aktywnego starzenia się 
oznacza stałe wspieranie, promowanie i udostępnianie Senio-
rom programów edukacyjnych wzbogacających i rozwijających 
ich umiejętności. Ustawiczne kształcenie się wzmacnia poten-
cjał starszych osób po zakończeniu kariery zawodowej, zwięk-
sza ich aktywność w życiu społeczeństwa i poprawia samopo-
czucie.
Najpopularniejszą formą edukacji osób starszych są Uniwer-
sytety Trzeciego Wieku (UTW). Stwarzają one duże możliwości 
ciągłego podnoszenia wiedzy, rozwijania zainteresowań, a tak-
że pobudzają do aktywności społecznej oraz ułatwiają nawiąza-
nie znajomości. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał 
w Polsce w latach 70. Obecnie jest ich już ponad 600. Uczęszcza 
do nich około 150 tys. słuchaczy. 

 Można wyróżnić trzy typy UTW:

∙   działające pod patronatem wyższych uczelni,

∙   powołane przez stowarzyszenia prowadzące działalność po-
pularnonaukową,

∙   pozostałe (działające przy domach kultury, bibliotekach, 
domach dziennego pobytu, ośrodkach pomocy społecznej).

  UTW są instytucjami, których głównym celem jest krzewie-
nie edukacji wśród osób starszych. Ich misją jest zaspokaja-
nie takich potrzeb Seniorów, jak:

∙  samokształcenie, poznawanie środowiska, poszerzanie wie-
dzy i umiejętności, wykonywanie działań społecznie uży-
tecznych, wypełnienie wolnego czasu, utrzymywanie więzi 
towarzyskich, stymulacja psychiczna i fi zyczna, a czasem, 
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nawet możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, na które 
kiedyś nie starczało czasu, 

∙  rozwój intelektualny, społeczny, pobudzanie aktywności 
fi zycznej osób starszych, ułatwianie kontaktów z  instytu-
cjami takimi jak: służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki 
rehabilitacyjne, angażowanie słuchaczy w aktywność spor-
tową i turystyczną oraz w aktywność na rzecz otaczającego 
ich środowiska.

 Uniwersytety Trzeciego Wieku pełnią też niebagatelną rolę 
w podtrzymywaniu więzi społecznych i komunikacji między-
ludzkiej wśród Seniorów. UTW wspomagają budowanie kapi-
tału społecznego. Kontakt z innymi osobami oraz nawiązywa-
nie relacji daje poczucie bycia potrzebnym, poprawia kondycję 
zdrowotną itp. Z  tej przyczyny tak dużego znaczenia nabiera 
włączenie osób starszych do społeczeństwa, m.in. poprzez za-
angażowanie Seniorów w życie społeczności lokalnych.
 Coraz bogatsza oferta Uniwersytetów Trzeciego Wieku za-
chęca do zdobywania nowej wiedzy. Programy kształcenia obej-
mują: wykłady, seminaria, lektoraty języków obcych, sekcje za-
interesowań, warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe, imprezy 
kulturalne i turystyczne, kursy i poradnictwo. Wykłady dotyczą 
zazwyczaj: historii sztuki, literatury, fi lozofi i itp. Informację na 
temat działających w Polsce Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
można znaleźć m.in. na stronach internetowych: www.senior.pl.
 Coraz większym zainteresowaniem cieszą się kursy kom-
puterowe dla Seniorów, szczególnie dotyczące korzystania 
z  Internetu, gdyż komputer podłączony do tej sieci jest nie-
zastąpionym narzędziem, wykorzystywanym w  bardzo wie-
lu obszarach aktywności życiowej. Jest to szczególnie cen-
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ne w przypadku osób, które ze względu na stan zdrowia lub 
niepełnosprawność mają trudności z wychodzeniem z domu. 
Opanowanie podstaw serfowania w Internecie zapewnia szybki 
dostęp do informacji zawartych w elektronicznych encyklope-
diach, słownikach, rozkładach jazdy, serwisach poradniczych 
(prawnych, medycznych i in.). Umożliwia też np. obsługę konta 
bankowego bez wychodzenia z domu czy zakupy bez wycho-
dzenia z domu. Warto zatem przełamać obawy przed kompu-
terem, skorzystać z możliwości, jakie niesie rozwój techniki 
i ukończyć kurs komputerowy. Wybierając kurs najlepiej sko-
rzystać z ofert, które przewidują dwustopniowość szkoleń. Kurs 
podstawowy I stopnia przeznaczony jest dla osób, które nigdy 
nie korzystały z komputera lub dopiero zaczynają na nim pra-
cować. Podczas takich kursów każdy z uczestników, pod kie-
runkiem doświadczonego informatyka, uczy się jak uruchamiać 
programy komputerowe, korzystać z edytora tekstu, przeglą-
dać strony internetowe, obsługiwać pocztę elektroniczną czy 
używać programów, które umożliwiają bezpośrednią rozmowę 
z bliskimi i przyjaciółmi. Kurs II stopnia wprowadza między 
innymi w arkana edycji tekstu, tworzenia i obsługi prezentacji 
multimedialnych, posługiwania się arkuszami kalkulacyjny-
mi, obróbki zdjęć cyfrowych oraz bezpiecznego korzystania ze 
sklepów internetowych czy bankowości elektronicznej.
Senior, który nie posiada komputera może go uzyskać w  ra-
mach gminnych programów przeciwdziałania wykluczeniu cy-
frowemu. Warto się zatem zorientować, czy w naszej gminie 
jest realizowany taki program.

Warto być aktywnym
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4.3. Formy spędzania wolnego czasu

Aktywne spędzanie wolnego czasu jest wskazane dla osób 
w każdym wieku, jednak szczególne Seniorów, którzy nierzadko 
mają tego czasu w nadmiarze, natomiast znacznie mniej moż-
liwości jego wykorzystania, czy to z powodu stanu zdrowia, czy 
też ograniczeń ekonomicznych. Nie trzeba jednak się zniechę-
cać, warto bowiem skorzystać z opisanych poniżej możliwości, 
jak  również twórczo podejść do problemu i wymyślić własne 
sposoby na aktywność. Warto zadbać o zdrowie, co nie ozna-
cza jednak ciągłego wysiadywania w poczekalniach ośrodków 
zdrowia. Aktywność fi zyczna to świetny sposób na poprawę 
zdrowia, kondycji oraz zadbanie o sylwetkę. Wizyty w siłowni, 
na basenie lub zajęciach plenerowych stanowią też okazję do 
poznania nowych ludzi. Ruch na świeżym powietrzu i turystyka 
są najlepszym chyba sposobem na zwalczanie depresji i nudy, 
na poprawienie humoru. Ogromnym powodzeniem cieszy się 
w ostatnich latach Nordic Walking, czyli marsz ze specjalnymi 
kijami. Sport ten niesie wiele korzyści zdrowotnych. W atrak-
cyjnych przyrodniczo i  krajobrazowo obrzeżach miast wyty-
czanych jest coraz więcej tras marszowo-spacerowych do-
stosowanych do możliwości osób o różnej kondycji fi zycznej, 
w tym również Seniorów. Trasy są wytyczone w taki sposób, by 
tworzyły uzupełniające się pętle, to jest, aby początek i koniec 
znajdowały się w tym samym miejscu. Najdłuższe trasy liczą 
kilkanaście kilometrów, najkrótsze zaś nie przekraczają jedne-
go kilometra. Wytyczone szlaki biegną drogami gruntowymi, 
duktami leśnymi i ścieżkami o stopniach trudności dostosowa-
nych do różnych możliwości użytkowników.
 Dla osób, które cenią sobie literaturę interesujące będzie 
dołączenie do dyskusyjnego klubu książki. Spotkania w takim 
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klubie są dobrą okazją do utrzymania bieżącego kontaktu z no-
wościami wydawniczymi, twórczej rozmowy z innymi miłośni-
kami literatury, poznania ich opinii i przemyśleń, a zatem dają 
duże szanse na znalezienie „bratniej duszy”.
 Innym przykładem aktywności są lekcje gotowania, które 
mogą być interesujące nie tylko dla kobiet, lecz również dla 
mężczyzn. Odkrywanie nowych smaków, eksperymentowanie 
z potrawami, poznawanie menu innych zakątków świata może 
sprawić wiele przyjemności i być świetną zabawą.
 Z kolei osoby religijne nie powinny stronić od częstszych 
wizyt w kościele. Mogą się też zaangażować w działania rady 
parafi alnej czy przykościelnej organizacji charytatywnej (Cari-
tas), gdzie będą mogły spotkać ludzi o podobnych poglądach.
 Wyjście z domu i codzienna aktywność daje wiele okazji do 
nawiązywania kontaktów, warto zatem się ośmielić i zagadnąć 
kogoś, kto ciągle robi zakupy w tym samym sklepie co my, czy 
chodzi do tego samego parku na spacery z psem. Taka przy-
godna znajomość może stać się okazją do wymiany poglądów, 
a nawet nawiązania przyjaźni.
 Korzystanie przez Seniora z Internetu, komunikatora Gadu-
-Gadu oraz obecność na takich portalach jak Nasza Klasa czy 
Facebook może okazać się wspaniałym narzędziem autoek-
spresji. Można np. prowadząc internetowy blog, pisać wiersze, 
dzielić się swoimi poglądami z innymi ludźmi, malować obrazy 
czy też komponować muzykę. Internet umożliwia też bezpłat-
ne wideo-rozmowy z całym światem za pomocą komunikatora 
Skype.
 Kluby seniora ogniskują życie osób starszych w wielu lo-
kalnych społecznościach. Spotkania w nich są coraz bardziej 
popularne, a nie brakuje pomysłów na to, by uczynić je jesz-
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cze atrakcyjniejszymi. Dużym uznaniem cieszą się porady me-
dyczne, spotkania z lekarzami, bezpłatne badania krwi, słuchu, 
a nawet indywidualne konsultacje ze specjalistami. Oprócz za-
gadnień medycznych szeroka gama wykładów i  warsztatów 
obejmuje tematy ważne dla Seniorów, takie jak: właściwe odży-
wianie, ziołolecznictwo, a nawet zagadnienia społeczne, eko-
nomiczne czy polityczne. Kluby seniora mają do zaoferowania 
bilety do kina, teatru lub na wystawy, częstokroć po niższych 
niż normalnie cenach – z dofi nansowaniem. Również dojazd 
na imprezę jest znacznie ułatwiony, ponieważ odbywa się spe-
cjalnie zamówionym autobusem. Co więcej, powstają już na-
wet kina specjalizujące się seansach dla seniorów. Idea Kina 
Złotego Wieku, Kina dla Seniora, czy Filmowego Klubu Seniora 
polega na umożliwieniu osobom starszym obcowania ze sztuką 
fi lmową. Kina takie oferują osobom starszym przystępne ceny 
biletów, odpowiednio dobrany do gustów publiczności repertu-
ar fi lmowy, dogodną porę seansów fi lmowych oraz możliwość 
miłego spędzenia czasu po fi lmie na dyskusji przy kawie czy 
herbacie. Można także skorzystać z  tanich przedstawień te-
atralnych. Niektóre teatry wprowadzają programy promocyjne 
w  ramach tzw. „Teatru przyjaznego seniorom” – w każdym 
miesiącu, na wybrany spektakl, emeryci i renciści mogą uzy-
skać bilety w obniżonej cenie.
 Dla osób, które odznaczają się pewnymi zdolnościami lite-
rackimi, inspirującym i pożytecznym zajęciem może się okazać 
spisywanie wspomnień. Warto ochronić i zachować w pamięci 
swoje doświadczenia życiowe, aby przekazać je przyszłym po-
koleniom. Wspomnienia są cenną wartością, dlatego warto je 
utrwalić, a potem wydać w formie drukowanej i w ten sposób 
uchronić przeszłość przed zapomnieniem. Nowoczesną formą 
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pamiętnikarstwa jest blog internetowy. Przy wielu lokalnych 
ośrodkach kultury istnieją sekcje literackie, gdzie można za-
prezentować swoje dokonania w tej dziedzinie. Jeśli ktoś po-
siada zasoby fi nansowe, może nawet własnym nakładem wy-
dać swoje wspomnienia, ponieważ istnieją fi rmy zajmujące się 
drukowaniem wspomnień, a także specjalizujące się w pracach 
redakcyjnych.

4.4 Jak zarządzać swoim czasem

Wiele osób intensywnie pracujących zawodowo nie może się do-
czekać emerytury, obiecując sobie, że mając do dyspozycji tak wiele 
wolnego czasu nadrobi wszelkie zaległości: w kontaktach ze zna-
jomymi, czytaniu książek, chodzeniu do kina … Tym czasem, jak 
wynika z badań, gdy emerytura nadchodzi, popadamy w apatię, 
a nawet depresję. 
 J.A. Komeński już w 1656 roku, w dziele „Pampaedia” po-
stulował uruchomienie „szkoły starości”. Do wszystkiego 
w życiu trzeba się przygotować, do emerytury i starości także. 
W momencie przejścia na emeryturę z dnia na dzień zmienia 
się nasze życie. Musimy nauczyć się więc żyć od nowa. Przede 
wszystkim trzeba ustalić sobie nową strukturę dnia. Aleksander 
Kamiński głosił, że w każdej fazie życia można być użytecznym 
i aktywnym poprzez twórcze traktowanie młodości i dorosło-
ści, głosił hasło: „dodajmy życia do lat, a nie lat do życia!”.
 Ułóżmy sobie plan na bieżący dzień, ale także na przyszłe 
tygodnie i miesiące. O czym zawsze marzyliśmy, a na co bra-
kowało czasu? Teraz wszystko jest w zasięgu ręki.
 Marzyliśmy o podróżach? Teraz możemy planować wyjazdy. 
Istnieje duży i różnorodny wybór w zakresie turystyki seniorów 
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(wystarczy przejrzeć Internet, np.:www.ak-sen.pl). Kto czuje 
się na siłach i ma pieniądze – rusza w świat, kto się nie czuje 
na siłach zwiedzać nowe miejsca, może wybrać wyjazd do miej-
scowości uzdrowiskowej. Można również skorzystać z  ofert 
wycieczek jednodniowych – okazuje się, że nawet mieszkając 
wiele lat w danej okolicy nie wiemy, ile ciekawych miejsc jesz-
cze nie znamy.
 Przede wszystkim jednak pomyślmy o nawiązywaniu no-
wych znajomości (nie zawsze udaje się kontynuować przyjaź-
nie z pracy). W poradniku jest rozdział poświęcony korzystaniu 
z  Internetu i portali społecznościowych (warto być elastycz-
nym i otwartym na nowości), które dają możliwość odnowienia 
starych znajomości i zawarcia nowych. Wiele dzieje się także 
w realnym świecie. Korzystajmy z tego. Dobrym pomysłem jest 
zostanie wolontariuszem. W  tym celu należy się skontakto-
wać z najbliższym Centrum Wolontariatu, urzędem miasta lub 
gminy, parafią, ośrodkiem pomocy społecznej, albo organizacją 
pozarządową działającą w naszym najbliższym środowisku. 
 Możemy również dotrzymać towarzystwa komuś, kto tego 
potrzebuje, poczytać książkę, obejrzeć wspólnie fi lm.
 Pewnym pomysłem jest także zaadoptowanie psa ze schro-
niska. 
 W  większych miastach działają różnorodne organizacje 
działające na rzecz podniesienia jakości życia seniorów. Ofer-
ta dla seniorów obejmuje wiele ciekawych zajęć, zaczynając od 
sportu, jogi, nordic walking, a kończąc na tańcach i nauce ję-
zyków obcych. Można również zaangażować się w różne kółka 
zainteresowań: grać w brydża, zapisać się na kurs malarstwa, 
do klubu czytelniczego lub na naukę gotowania. Dedykowane 
starszym oferty mają także domy kultury, teatry, muzea czy 
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kina.
 Seniorzy mogą kandydować do rad osiedli, lokalnych rad 
seniorów, brać aktywny udział np. w budżetach obywatelskich 
(temu zagadnieniu również jest poświęcony rozdział poradni-
ka), mogą zakładać kluby seniora.
 Jest wiele czasopism: tygodników i miesięczników skiero-
wanych do tej grupy wiekowej. Znajdziemy tam nie tylko in-
formacje na temat zdrowia, pielęgnacji ciała, ale także na temat 
tego co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu.
 Pamiętajmy, że osiągając wiek emerytalny, mamy się przed 
sobą, statystycznie rzecz biorąc, jeszcze wiele lat życia wolne-
go od rygoru obowiązkowej pracy zawodowej, z których można 
korzystać zgodnie z własnymi preferencjami. Wykorzystajmy 
to!

4.5. Jak działać lokalnie, czyli wpływ na samorząd

 Często w rozmowach narzekamy na to co się dzieje dookoła 
nas, na najbliższe otoczenie, na to, że na osiedlu jest brudno, 
a sąsiedzi nie sprzątają po psach, na władze miasta, wreszcie na 
polityków i to co się nam nie podoba w ich rządach. Wielu z nas 
nie zdaje sobie sprawy jak duże uprawnienia nam obywatelom 
daje prawo. Trzeba jednak wykazać się aktywnością!
 Zacznijmy od spraw rangi państwowej. Otóż konstytucja 
daje nam prawo wpływania na kształt ustaw. Tzw. inicjatywa 
zmiany ustawy przysługuje nie tylko Radzie Ministrów, Sena-
towi, Prezydentowi RP, komisji sejmowej czy grupie co naj-
mniej 15 posłów, ale także nam obywatelom, pod warunkiem 
jednak, że się zrzeszymy wokół danej sprawy. Trzeba zebrać 
grupę co najmniej 100 000 obywateli mającym prawo wybiera-
nia do Sejmu (wyjątkiem są ustawy budżetowej i ustawy bezpo-
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średnio wyznaczających sytuację fi nansów publicznych – pro-
jekty tych ustaw do Sejmu może zgłosić tylko Rada Ministrów, 
a w przypadku ustawy zmieniającej Konstytucję – projekt takiej 
ustawy może wnieść wyłącznie grupa przynajmniej 92 posłów, 
Senat i Prezydent RP).
 Inna forma, poprzez którą możemy mieć wpływ na polity-
kę państwa to referendum ogólnokrajowe. Wniosek do sejmu 
o przeprowadzenie takiego referendum musi poprzeć minimum 
500 000 osób uprawnionych do wzięci w nim udziału. Referen-
dum takie musi dotyczyć spraw o szczególnym znaczeniu dla 
państwa (nie może ono dotyczyć jednak wydatków i dochodów 
w szczególności podatków, obronności państwa i amnestii).
 Przechodząc do spraw dotyczących naszego bliższego oto-
czenia – istnieje również referendum lokalne. Tu wystarczy 
inicjatywa 15 obywateli którym przysługuje prawo wybierania 
do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorial-
nego lub 5 którym przysługuje prawo wybierania do rady gmi-
ny, w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, partii 
politycznej lub organizacji pozarządowej, która musi uzyskać 
poparcie 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gmi-
ny i powiatu; 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców 
województwa.
 
Referendum lokalne może dotyczyć:

∙   odwołania jednostek samorządu terytorialnego pochodzą-
cych z wyborów czyli rady gminy (miasta), powiatu, sejmiku 
wojewódzkiego, wójta/burmistrza, prezydenta;

∙   samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne;

∙   istotnych spraw dotyczących wspólnoty samorządowej 
w zakresie kompetencji organów samorządowych za wyjąt-
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kiem spraw indywidualnych mieszkańców, wymagających 
wieloetapowych procedur, o  charakterze ponadlokalnym, 
dotyczących wewnętrznej organizacji organów gminy i ich 
funkcjonowania.

 Mamy także inne możliwości wypowiedzenia się w sprawach 
nas dotyczących. Przysługuje nam prawo do składania petycji. 
Petycja to pismo z postulatem/prośbą/propozycją odnoszącą się 
do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym skiero-
wane indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie 
z  jej kompetencjami. Jest formą bezpośredniego uczestnictwa 
obywateli w procesie sprawowania władzy.
 Petycję może składać każdy obywatel do każdego organu 
władzy publicznej w interesie publicznym, własnym, lub oso-
by/podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Petycja może dotyczyć:
- żądania zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego 
działania na swoją rzecz, życia zbiorowego lub wartości wyma-
gających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
 Nie jest wymagana szczególna forma, można ja składać 
w formie pisemnej lub elektronicznej. 
 Powinna zawierać: dane wnoszącego petycję, adresata 
i przedmiot petycji, ponadto zgodę na jej ujawnienie na stronie 
internetowej adresata.
 Organ jest zobowiązany rozpatrzeć petycję bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 Możemy również brać udział w konsultacjach społecznych. 
Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi urząd 
z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć ich opinii na temat róż-
nych istotnych kwestii. Jest to rozmowa, której celem jest nie 
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tylko poinformowanie mieszkańców o  jakichś sprawach, ale 
także dowiedzenie się, co myślą na ich temat. To głos doradczy, 
na podstawie którego to urząd podejmuje ostateczną decyzję.
 Konsultacje społeczne mogą dotyczyć w zasadzie wszyst-
kiego. Najczęściej z mieszkańcami konsultuje się kwestie do-
tyczące planów zagospodarowania przestrzennego i  nowych 
inwestycji. Może chodzić o modernizację ulicy czy zagospo-
darowanie skweru, albo dyskusję o ofercie domów kultury lub 
planach dotyczących kierunków przyszłego rozwoju miasta. 
Można rozmawiać o dokumentach strategicznych miasta bądź 
państwa.
 Konsultacje społeczne organizują różne podmioty admini-
stracji rządowej i samorządowej. Celem urzędników jest wy-
pracowanie wraz z mieszkańcami takich rozwiązań, które będą 
uwzględniały potrzeby mieszkańców. 
 Ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych 
potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część.
 I  ostatnia, choć nie najmniej ważna forma wpływania na 
bezpośrednie otoczenie, to coraz bardziej popularny budżet 
partycypacyjny. Jeśli chcesz coś zmienić w swojej okolicy, bu-
dżet partycypacyjny jest właśnie dla Ciebie.
 Budżet partycypacyjny to proces, który daje nam wyjątkową 
możliwość współdecydowania o  części budżetu naszej miej-
scowości. Możemy zgłaszać swoje pomysły, które chcemy, aby 
zostały zrealizowane. Możemy dyskutować o pomysłach innych 
mieszkańców. Możemy zagłosować i wybrać te, które wydają 
się najciekawsze lub najpotrzebniejsze. 
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4.6.  Co to są konsultacje społecznej i dlaczego 
warto w nich uczestniczyć?

Konsultacje społeczne są instrumentem wykorzystywanym 
w demokracji bezpośredniej, czyli systemie, w którym obywa-
tele mają bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje.
 Jest to rodzaj dialogu, podczas którego przedstawiciele 
władz, administracji rządowej i samorządowej czy organiza-
cji pozarządowych zasięgają opinii obywateli w różnych kwe-
stiach. Jest to proces mający na celu, z jednej strony poinfor-
mowanie obywateli o istotnych dla nich sprawach, a z drugiej 
dowiedzenie się co myślą na ich temat.
 Konsultacje społeczne mogą dotyczyć w zasadzie wszyst-
kiego. Najpowszechniejsze są konsultacje z  mieszkańcami 
dotyczące różnych nowych inwestycji czy planów zagospo-
darowania przestrzennego. Można w  ten sposób informować 
o pomyśle zorganizowania placu zabaw dla dzieci czy moder-
nizacji ulicy i poznać opinię mieszkańców na ten temat albo 
rozpocząć dyskusję o  planach przyszłego rozwoju dzielnicy. 
Na przykład, latem konsultowano z mieszkańcami Warszawy 
lokalizację siłowni plenerowych. Podczas konsultacji społecz-
nych można także rozmawiać o dokumentach strategicznych 
miasta bądź państwa, np. zmianie lub uchwaleniu różnych ak-
tów prawnych. 
 Konsultacje społeczne nie są referendum ani głosowaniem. 
Wyniki konsultacji mają pomagać w udoskonalaniu projektów 
zmian wprowadzanych przez urząd, tak, aby odpowiadały po-
trzebom mieszkańców. Ostateczną decyzję podejmują organy 
władzy. To one biorą na siebie pełną odpowiedzialność za de-
cyzję. Konsultacje społeczne organizuje się zawsze przed pod-
jęciem decyzji w danej sprawie, ale już po określeniu problemu 
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– wtedy, gdy już jest postanowione, że dany projekt będzie 
realizowany, lecz na tyle wcześnie, aby istniała możliwość 
uwzględnienia głosów mieszkańców w podejmowanych decy-
zjach.
 Konsultacje społeczne to głos doradczy, na podstawie któ-
rego podejmowane są ostateczne decyzje. Często są one or-
ganizowane w  formie spotkań dyskusyjnych lub warsztatów. 
Podczas konsultacji ważna jest wymiana zdań i możliwość 
usłyszenia propozycji innych osób.

Kto może brać udział w konsultacjach społecznych?
 W  konsultacjach społecznych może wziąć udział każdy, 
kto jest zainteresowany ich tematem. Nie trzeba być fachow-
cem w danej dziedzinie, aby mieć wyrobione zdanie i wiedzę 
praktyczną na konkretny temat. Wiedza, którą posiadamy, jest 
ważna właśnie dlatego, że jeśli dyskutowana kwestia dotyczy 
naszego otoczenia, to jesteśmy znawcami tego tematu. Dlatego 
nasz głos jest ważny dla urzędników i ekspertów!

Jaki jest cel konsultacji społecznych?
 Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu:

∙   zapewnienia nam uczestnictwa w procesie podejmowania 
decyzji, które mają bezpośredni wpływ na sposób i  jakość 
naszego życia;

∙   aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju samorządności, 
kształtowania poczucia odpowiedzialności za  funkcjono-
wanie naszego otoczenia społecznego;

∙    polepszania współpracy szeroko pojętej władzy (i lokalnej, 
i państwowej) z nami, jako obywatelami.
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Dlaczego warto brać udział w konsultacjach społecznych?
 Warto brać udział w   konsultacjach, bo jeśli nie zaanga-
żujemy się w nie, to stracimy szansę wypowiedzenia się na 
dany temat. Nikt nie pozna naszego zdania. W konsultacjach 
społecznych warto wziąć udział szczególnie, jeśli temat w ja-
kiś sposób dotyczy naszego życia, na przykład budowy basenu 
w naszym mieście czy problemu zadłużenia czynszowego na-
szych sąsiadów. Do wzięcia udziału w konsultacjach społecz-
nych warto się przygotować – przeczytać dołączone do zapro-
szenia informacje, zastanowić się nad zadanymi pytaniami.
 Konsultacje to szansa na to, że dyskutowany projekt bę-
dzie uwzględniał nasze potrzeby i że będzie on dla nas przez to 
lepszy. Dzięki udziałowi w konsultacjach, możliwe jest także 
poznanie sąsiadów, ekspertów i urzędników, przedstawicieli 
władz, zawarcie nowych kontaktów.
 Angażując się w konsultacje możemy dowiedzieć się wie-
le o planach i działaniach władz miasta lub dzielnicy, a także 
mieć wpływ na nasze najbliższe otoczenie. W czasie konsultacji 
każdy głos naprawdę ma znaczenie! To łatwy sposób, aby stać 
się aktywnym obywatelem.
Konsultacje przynoszą korzyści obu stronom – my obywate-
le możemy wyrazić swe zdanie, a druga strona – skorzystać 
z naszej wiedzy i doświadczenia.

Co do konsultacji społecznych mogą wnieść seniorzy?
 Seniorzy dobrze znając problemy i uwarunkowania życia lo-
kalnych społeczności, mogą być cennymi partnerami w trakcie 
konsultacji społecznych. Ich wiedza, doświadczenie i rozsądek 
mogą być docenione przez przedstawicieli władz samorządo-
wych i centralnych, a wypracowane rozwiązania prawne mogą 
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lepiej odpowiadać potrzebom społeczeństwa. Seniorzy często 
posiadają stosunkowo dużo wolnego czasu, który mogą po-
święcić na zaangażowanie się w proces konsultacji. 
 Konsultacje społeczne często odbywają się przez Internet. 
Pomyślano jednak również o osobach nie mających do niego 
dostępu. Dla Seniorów istotna może być informacja, że kon-
sultacje odbywają się także w  różnych miejscach na terenie 
Warszawy - zależnie od tematu konsultowanych zagadnień. 
Na punkty konsultacyjne (namioty w  hasłem „konsultacje 
społeczne”) wybierane są miejsca, które wiążą się tematycz-
nie z przedmiotem danych konsultacji, np. punkt konsulta-
cyjny dotyczący zagospodarowania dzielnicowego parku bę-
dzie umiejscowiony w tymże parku. Ważne jest aby taki punkt 
funkcjonował w miejscu w którym można spotkać jak najwię-
cej ludzi zainteresowanych wzięciem w nich udziału. Może to 
być często odwiedzane przez mieszkańców miejsce na terenie 
dzielnicy, okolica urzędu dzielnicy, plac przed domem kultury, 
szkołą, czy kościołem. Zorganizowanie warsztatów konsulta-
cyjnych wymaga natomiast stworzenia znacznie lepszych wa-
runków lokalowych – w szkole, bibliotece, urzędzie dzielnicy, 
czy domu kultury, gdzie może zgromadzić się stosunkowo nie-
wielka liczba osób i spokojnie przedyskutować interesujący ich 
problem.
 Konsultacje społeczne nie powinny być jednorazowym wy-
darzeniem, lecz procesem trwającym minimum 21 dni. W tym 
czasie mieszkańcy powinni mieć możliwość zgłaszania swo-
ich uwag na różne sposoby np.: za pomocą poczty elektro-
nicznej, oraz osobiście - na warsztatach, w trakcie spotkania 
z  ekspertami i  urzędnikami. Wzięcie udziału w  konsulta-
cjach społecznych nie wymaga prawie żadnych formalności. 
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Wystarczy wejść na internetową Warszawską Platformę Kon-
sultacji Społecznych (www.konsultacje.um.waszawa.pl) i tam 
wyrazić swoją opinię lub wypełnić dostępną ankietę. Bez ko-
nieczności wcześniejszego zgłoszenia, można wziąć udział 
w spotkaniach lub porozmawiać w punktach konsultacyjnych 
funkcjonujących w  trakcie konsultacji. Jedynie w  przypadku 
udziału w warsztatach konsultacyjnych może zaistnieć wymóg 
wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub poprzez mailo-
wego – informacja na ten temat zawsze jest zamieszczona na 
plakatach i ulotkach zapraszających do udziału w warsztatach 
oraz na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych.

Warto być aktywnym
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4.7. Możesz to zrobić sam – wzory pism

Miejscowość.............
data ………………........

……………………………….
imię i nazwisko wnioskodawcy (-ów), osoba reprezentująca podmiot
……………………………….
adres zamieszkania (adres do korespondencji) siedziba podmiotu
       ….............………………
 adresat petycji

Petycja

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1195), wnoszę/wnosimy o:

………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam/y zgodę/Nie wyrażam zgody na ujawnienie na stronie interneto-
wej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych 
osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa 
w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

(Podpis)
Załączniki:
1. .............

Podstawy prawne:
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.483 t.j., 
Ustawa z dnia 6 marca 2015 r. o referendum ogólnokrajowym Dz.U.2015.318 t.j.,
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym Dz.U.2016.400 t.j., 
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Dz.U.2018.870 t.j.
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5| Korzystaj ze swoich uprawnień

Pani Adela za miesiąc kończy 60 lat. Jej sytuacja fi nanso-
wa jest trudna. Pracuje w sklepie z dewocjonaliami, w którym 
od wielu lat nie było podwyżek. Pani Adela ledwo wiąże ko-
niec z końcem. Zastanawia się nad przejściem na emeryturę. 
W ZUS-ie uzyskała informację o wysokości emerytury, któ-
ra niestety będzie jeszcze niższa niż pensja. Pani Adela jest 
samotna, ma tylko bardzo schorowaną matkę, która obecnie 
przebywa w Domu Pomocy Społecznej (nie było możliwości 
zapewnienia jej odpowiedniej opieki w domu). Na nieszczę-
ście zmarł były mąż pani Adeli, który od czasu do czasu da-
wał jej pieniądze. Co prawda nie wynikało to z jego dobrego 
serca. Było to tylko zadośćuczynienie za to, że pani Adela nie 
wystąpiła do komornika o wyegzekwowanie zasądzonych na 
nią alimentów. Rozwód był kilka lat temu, z winy męża, a ali-
menty zostały ustalone właśnie z tego powodu. Były mąż nie 
chciał płacić alimentów w pełnej wysokości, ponieważ zaraz 
po rozwodzie urodziło mu się dziecko, a jego zarobki nie były 
zbyt wysokie. Pani Adela miała żal, do byłego męża, że daje 
jej tak mało pieniędzy, ale dopiero po jego śmierci okazało 
się, że to właśnie te środki pozwalały załatać dziurę w domo-
wym budżecie. Teraz dochody pani Adeli nie wystarczają na 
wszystko. Pani Adeli zależy na uzyskaniu większych docho-
dów, bo grozi jej zadłużenie mieszkania. Emerytura będzie 
niższa niż pensja, więc nie chce z niej rezygnować.

Pani Adela jest przekonana, że jej sytuacja jest beznadziej-
na - nie ma szans, żeby w tym wieku zmienić pracę i uzyski-
wać wyższe zarobki, dodatkowo grozi jej głodowa emerytura. 
Jednak tak naprawdę, wcale nie jest tak źle, bo Pani Adela ma 
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kilka możliwości, aby mieć większe dochody. Po pierwsze - 
emeryturę można łączyć z pracą, po drugie – pani Adeli na-
leży się renta rodzinna po byłym mężu, którą również można 
łączyć z pracą.

W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione różne zagad-
nienia dotyczące świadczeń pieniężnych z których mogą ko-
rzystać seniorzy. 

5.1. Praca na emeryturze 
Osoby w wieku emerytalnym pobierające emeryturę lub te, któ-
re jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego, a pobierają wcze-
śniejszą emeryturę, świadczenie przedemerytalne czy nauczy-
cielskie świadczenia kompensacyjne mogą nadal być aktywne 
zawodowo wykonując płatną pracę na podstawie umowy o pra-
cę, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. Może to być także 
praca w charakterze niani na podstawie umowy uaktywniającej 
(więcej na ten temat dowiesz się w Biurze Porad Obywatel-
skich). Jeśli chcemy łączyć pracę z emeryturą to warto zapoznać 
się z poniższymi informacjami:
 A.  jeśli została rozwiązana umowa z dotychczasowym pra-

codawcą, możemy podjąć zatrudnienie (nawet u  po-
przedniego pracodawcy) i osiągać dowolne wynagrodze-
nie, które nie wpłynie na zmniejszenie czy zawieszenie 
emerytury;

 B.  jeśli nie została rozwiązana umowa z dotychczasowym 
pracodawcą, to mimo że osiągnęliśmy wiek emerytalny, 
emerytura ustalona przez ZUS, zostanie zawieszona (do-
tyczy sytuacji po 31 grudnia 2010 r., osoby, które przeszły 
na emeryturę przed tą datą nie muszą rozwiązywać umo-
wy z pracodawcą). W  tym przypadku nie ma znaczenia 
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jak wysokie będą nasze zarobki. Ważne jest to, że nadal 
jesteśmy pracownikiem; 

 C.  jeśli otrzymaliśmy emeryturę z  urzędu zamiast renty 
z tytułu niezdolności do pracy, to nie musimy rozwiązy-
wać umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą i mo-
żemy osiągać dowolne wynagrodzenie, które nie wpłynie 
na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury; 

 D.  jeśli otrzymaliśmy emeryturę zamiast renty z  tytułu 
niezdolności do pracy, ale na nasz wniosek, to musi-
my zrezygnować z dotychczasowego zatrudnienia, gdyż 
w przeciwnym przypadku nasza emerytura zostanie za-
wieszona; 

 E.  jeśli pobieramy już emeryturę, ale tak zwaną wcześniejszą, 
a nie osiągnęliśmy wieku emerytalnego, to w zależności 
od uzyskiwanych dochodów, może ona być zmniejszona 
lub zawieszona. Dotyczy to także osób na rencie rodzinnej 
lub rencie z tytułu niezdolności do pracy. Emerytura nie 
ulegnie zmniejszeniu, gdy nasze wynagrodzenie w ciągu 
miesiąca nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia1.

 Obecnie kwota 70% przeciętnego wynagrodzenia wynosi 
3 236 zł (obowiązuje od 1.06.2018 roku). Jeśli więc zarabiamy 
na miesiąc nie więcej niż 3 236 zł brutto, to będziemy nadal 
otrzymywali emeryturę w  pełnej wysokości. Emerytura ule-
gnie zmniejszeniu, gdy przekroczymy kwotę 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. Gdy zarobimy więcej niż 130% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to wypłata eme-
rytury zostanie zawieszona. Obecnie kwota 130% przeciętnego 
1 Prezes ZUS w Monitorze Polski ogłasza (w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału) kwoty 
przychodu obliczone wskaźnikami 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ostatnio ogłoszonego przez 
Prezesa GUS (http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52), czyli progi zarobkowe zmieniają się w marcu, czerwcu, we 
wrześniu i w grudniu
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miesięcznego wynagrodzenia wynosi 6 009, 70 zł (od 1.06.2018 
roku). 

Jeśli pobieramy:
 A.  emeryturę częściową2, to bez względu na to czy rozwią-

zaliśmy stosunek pracy z  poprzednim pracodawcą czy 
nie, możemy osiągać dowolne wynagrodzenie, które nie 
wpłynie na zawieszenie czy zmniejszenie emerytury; 

 B.  emeryturę łącznie z rentą wypadkową, to niezależnie od 
wysokości dochodów z tytułu pracy, musimy zrezygno-
wać z jednego z tych świadczeń. W takiej sytuacji mamy 
prawo tylko do jednego świadczenia – emerytury albo 
renty wypadkowej. Jeśli nie osiągnęliśmy jeszcze wieku 
emerytalnego, to wybrane świadczenie po przekrocze-
niu progów dochodowych będzie podlegało zawieszeniu 
(70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia);

 C.  emeryturę częściową łącznie z rentą wypadkową, to nie-
zależnie od wysokości dochodów z tytułu pracy, musimy 
zrezygnować z jednego z tych świadczeń. W takiej sytu-
acji mamy prawo tylko do jednego świadczenia – emery-
tury albo renty wypadkowej. Jeśli wybierzemy emeryturę 
częściową to nie podlega ona zasadom zawieszalności; 

 D.  emeryturę i rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, 
to w przypadku podjęcia pracy renta będzie przysługiwała 
w pełnej wysokości, a emerytura będzie podlegała zasa-
dom zawieszalności; 

 E.  świadczenie przedemerytalne, to kwotę graniczną3 nie 
powodującą zmniejszenia świadczenia stanowi 25% 

2 Emerytura częściowa – można ją było uzyskać przed 30.09.2017, osoby pobierające to świadczenie przed zmianą 
przepisów w 2017 nadal zachowują do niego prawo.
3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane jest przez Prezesa ZUS dla celów emerytalnych w roku 
poprzedzającym termin waloryzacji.

Skorzystaj ze swoich uprawnień



171

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (p.m.w.). 
Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie zostanie 
odpowiednio zmniejszone, po przekroczeniu 70% 
p.m.w – zawieszone. Obecnie kwota 25% p.m.w. wynosi 
1067,90 zł (od 1 marca 2018 r.), a kwota 70% p.m.w. 3 
236 zł zł (od 1 czerwca 2018 r.) 

 F.  nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i podejmiemy 
pracę w placówkach oświatowych, to zostanie ono zawie-
szone w całości bez względu na wysokość zarobków. Gdy 
podejmiemy pracę w  innym miejscu to świadczenie bę-
dzie podlegało zawieszeniu, tak jak emerytura (progi 70% 
i 130% p.m.w.).

Ważne! Gdy zamierzamy podjąć pracę lub już pracu-
jemy, powinniśmy powiadomić o tym ZUS. W takim zawia-
domieniu należy określić wysokość osiąganego dochodu. 
Na tej podstawie ZUS może naszą emeryturę zmniejszyć, 
zawiesić albo wypłacać w  dotychczasowej wysokości. 
Gdy nasze dochody przekroczą te kryteria, a  emerytura 
została pobrana, to ZUS będzie się domagał zwrotu (zosta-
nie wydana decyzja). 

5.2. Ponowne przeliczanie emerytury

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników. Jednak to, co 
głównie wpływa na jej wysokość, to liczba przepracowanych 
lat i osiągane przez nas zarobki. Emerytura wyliczana jest ze 
składek emerytalnych, które były odprowadzane od naszego 
wynagrodzenia. Dlatego, jeśli pobieramy emeryturę i dodatko-
wo pracujemy, to możemy ubiegać się o ponowne przeliczenie 



172

emerytury (pod warunkiem oczywiście, że za ten okres odpro-
wadzane były składki). 
 Warto sprawdzić, czy wykorzystaliśmy wszystkie możliwo-
ści mające wpływ na wysokość naszego świadczenia. 
 Ponieważ, w zależności od tego w którym roku się urodzi-
liśmy, istnieją różne zasady naliczenia emerytur, to również 
zasady doliczenia dodatkowych okresów nie są jednolite. 

 1. Informacje dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r 
oraz dla kobiet urodzonych w latach 1949 – 1953 (które mają 
prawo do emerytury mieszanej – częściowo ustalonej według 
starych zasad, a częściowo według nowych): 
 A.  po przepracowaniu 30 miesięcy ZUS, na nasz wniosek, 

ponownie wyliczy część socjalną emerytury od aktualnej 
kwoty bazowej; 

 B.  gdy pracujemy krócej niż 30 miesięcy, to zmiana wysoko-
ści świadczenia może nastąpić tylko, gdy wskaźnik pod-
stawy wymiaru będzie wyższy niż dotychczasowy. Wyjąt-
ki:

 ∙   gdy nie pobieraliśmy emerytury mimo jej ustalenia, bo 
została zawieszona, 

 ∙   nowo wskazany okres wymagany do ustalenia podstawy 
wymiaru świadczenia przypada w całości po przyznaniu 
prawa do emerytury/renty, a wskaźnik podstawy wy-
miaru wynosi co najmniej 130%; 

 C.  gdy uzyskaliśmy emeryturę po 31.12.2008 roku i po osią-
gnięciu wieku emerytalnego pracowaliśmy, to na nasz 
wniosek ZUS może wyliczyć tzw. emeryturę kapitałową 
według nowych zasad; będzie ona wypłacana pod warun-
kiem, że jest wyższa niż wyliczona na starych zasadach. 
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Uwaga! Gdy pobieraliśmy emeryturę wcześniejszą, 
ZUS wyliczając nową emeryturę jako podstawę wyliczenia 
przyjmie zwaloryzowaną sumę składek na naszym kon-
cie emerytalnym pomniejszoną o  sumę kwot pobranych 
wcześniejszych emerytur (w wysokości przed odliczeniem 
podatku i składki zdrowotnej). 

 D.  jest możliwość ponownego przeliczenia wysokości eme-
rytury pod warunkiem, że: 

 ∙   skażemy okresy zatrudnienia przypadające w całości lub 
części już po przyznaniu nam emerytury, czy jeśli praco-
waliśmy po uzyskaniu emerytury oraz 

 ∙    ze wskazanych przez nas dokumentów dotyczących wy-
nagrodzeń będzie wynikało, że nowo obliczony wskaź-
nik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy niż 250%. 
Takie ponowne ustalenie emerytury może nastąpić tylko 
raz.

 
2.  Informacje dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku:
 A.  jeśli przy wyliczaniu kapitału początkowego okres studiów 

wyższych został ograniczony do 1/3 okresów składkowych 
przypadających przed 1 stycznia 1999 roku, to obecnie 
możemy się ubiegać, aby okres studiów został ograni-
czony, ale do 1/3 wszystkich okresów składkowych, czyli 
przypadających do dnia złożenia wniosku o  emeryturę, 
a nie do 1.01.1999 r. Emerytura w nowej wysokości będzie 
przysługiwała od dnia złożenia wniosku o  jej ponowne 
ustalenie. ZUS ma 60 dni na wydanie decyzji. 

  Nie dotyczy to osób pobierających emeryturę wcześniejszą 
w związku z pracą w warunkach szkodliwych (przyznaną na 
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podstawie art. 184 ustawy emerytalnej), pomostową, czę-
ściową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

 B.  jeśli przy ustalaniu kapitału początkowego okres opieki 
nad dzieckiem (z tytułu przebywania na urlopie wycho-
wawczym lub urlopie bezpłatnym) został potraktowany 
jako okres nieskładkowy i zastosowany przelicznik 0,7%, 
to teraz możemy się ubiegać o zastosowanie przelicznika 
1,3, jak przy okresach składkowych (szczegóły w części 
dotyczące kapitału początkowego). Emerytura w  nowej 
wysokości będzie przysługiwała od dnia złożenia wnio-
sku o jej ponowne ustalenie. ZUS ma 60 dni na wydanie 
decyzji. Dotyczy to także osób pobierających emerytury 
częściowe, pomostowe lub nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne. 

 C.  możemy wystąpić o zastosowanie tablicy średniego dal-
szego trwania życia, obowiązującej w dniu osiągnięcia 
powszechnego wieku emerytalnego, nawet wówczas, gdy 
wystąpiliśmy o emeryturę w czasie obowiązywania nowej 
tablicy średniego trwania życia. ZUS zastosuje się do na-
szego wniosku, jeśli będzie to dla nas korzystniejsze. Nie 
dotyczy to osób pobierających emeryturę wcześniejszą 
w związku z pracą w warunkach szkodliwych (przyznaną 
na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej), pomostową, 
częściową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyj-
ne.

 D. jeśli pracujemy lub pracowaliśmy i pobieramy: 
 ∙    emeryturę otrzymaną w powszechnym wieku emerytal-

nym, 
 ∙    emeryturę z urzędu (otrzymaną zamiast renty), 
 ∙   emeryturę wcześniejszą w związku z pracą w warunkach 
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szkodliwych (przyznaną na podstawie art. 184 ustawy 
emerytalnej), 

 ∙    okresową emeryturę kapitałową, 
 to możemy ubiegać się o jej ponowne przeliczenie po upły-
wie roku kalendarzowego, w którym pracowaliśmy lub po za-
kończeniu pracy. W przypadku okresowej emerytury kapitało-
wej jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku o przeliczenie 
emerytury z FUS. Gdyby się okazało, że po przeliczeniu okre-
sowa emerytura będzie niższa niż dotychczasowa, to będziemy 
mieć wypłacaną okresową emeryturę w dotychczasowej wyso-
kości. O ponowne przeliczenie emerytury możemy się również 
ubiegać wówczas gdy uzyskamy nowe dowody dotyczące na-
szego okresu ubezpieczenia lub osiąganych dochodów. 

5.3.   Nowe emerytury dla osób urodzonych 
po 31 grudnia 1948r.

Z dniem 1 października 2017 roku został przywrócony wcześniej 
obowiązujący powszechny wiek emerytalny tj. 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Zasady wprowadzone reformą emerytal-
ną w 1998 r. nie uległy jednak większym zmianom. 
 Nadal według innych zasad przechodzą na emeryturę osoby 
urodzone przed 1 stycznia 1949 roku, a inaczej urodzone po tej 
dacie czyli po 31 grudnia 1948 roku.
 W przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku 
warunkiem uzyskania emerytury jest ukończony wiek oraz 
osiągnięcie wymaganego stażu ubezpieczeniowego (20 lat dla 
kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Emerytura składa się z tzw. czę-
ści socjalnej i stażowej (część socjalna to stały, obowiązkowy 
i ustalany w jednej wysokości składnik emerytury; jest on obli-
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czany jako 24% kwoty bazowej, obowiązującej w dacie zgłosze-
nia wniosku o emeryturę lub powstania prawa do tego świad-
czenia).
 W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku wa-
runkiem uzyskania emerytury jest jedynie osiągnięcie wyma-
ganego wieku.
W obu przypadkach, aby otrzymać emeryturę, musimy rozwią-
zać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. 
 W tej części zostaną omówione zasady uzyskania emerytury 
dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Przedstawiają się 
one następująco: 

∙    emeryturę uzyskamy po osiągnięciu wymaganego wieku 
emerytalnego, 

∙    wysokość emerytury będzie zależała od wysokości skła-
dek zgromadzonych na indywidualnym koncie4 w  ZUS 
i w Otwartym Funduszu Emerytalnym (dla osób, które przy-
stąpiły do OFE) oraz wysokości kapitału początkowego. 

 Osoby, które nie przystąpiły do OFE – cała składka emery-
talna w wysokości 19,52% trafi a na indywidualne konto w ZUS. 
 Osoby, które przystąpiły do OFE mają w  ZUS dwa konta: 
konto indywidualne i subkonto. Od lutego 2014 r. członkostwo 
w OFE nie jest obowiązkowe (osoby, które teraz wchodzą na ry-
nek pracy i nie decydują się na OFE, także będą miały subkonto 
w ZUS). Jeśli przystąpiliśmy do jednego z otwartych funduszy 
emerytalnych, to ZUS: 
 -  2,92% składki emerytalnej przekazuje do OFE, 
 -  12,22% składki gromadzi na indywidualnym koncie 

w ZUS, 
4  składki odprowadzane do ZUS po 1 stycznia 1999 roku są gromadzone na naszych indywidualnych 

kontach
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 -  4,38% na subkoncie w ZUS. 
 W 2014 roku decydowaliśmy czy pozostajemy w OFE. 
W przypadku osób, które zrezygnowały z OFE: 
 -  12,22% składki emerytalnej trafi a na konto indywidualne; 
 -  7,3% na subkonto. 

 Dokonany wybór związany z OFE nie musi być ostateczny. 
Jeśli zmienimy zdanie, to oświadczenie o przeniesieniu składek 
z OFE do ZUS, możemy złożyć w okresie tzw. okienek transfe-
rowych. Najbliższe będzie w 2020 roku, kolejne co cztery lata. 
Oświadczenie można złożyć do ZUS osobiście, listownie lub 
przez Internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – 
www.pue.zus.pl. 
 Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego ZUS 
wstrzyma przekazywanie składki do OFE i umieści je u siebie 
na naszym subkoncie. Natomiast OFE systematycznie będzie 
przekazywał zgromadzone przez nad składki do ZUS. Zostaną 
one również umieszczone na subkoncie w ZUS. W momencie 
osiągnięcia wieku emerytalnego na rachunku w OFE nie bę-
dziemy już mieli żadnych środków. Jest to tak zwany „suwak 
bezpieczeństwa”. W ten sposób nasze oszczędności podlegają 
ochronie na wypadek załamania rynków fi nansowych.
 Jeśli przed 1 stycznia 1999 roku pracowaliśmy przez co naj-
mniej 6 miesięcy, to za ten okres zostanie nam wyliczony ka-
pitał początkowy (patrz podrozdział: kapitał początkowy).
 Wysokość naszej emerytury będzie stanowiła suma zwa-
loryzowanych składek na koncie indywidualnym, subkoncie 
i  zwaloryzowanego kapitału początkowego, podzielona przez 
statystyczną średnią dalszego trwania życia. „Średnie dalsze 
trwanie życia” dla wieku emerytalnego jest ustalane wspólnie 
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dla mężczyzn i kobiet na podstawie informacji publikowanych 
corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli 
będziemy żyli dłużej i przekroczymy tę średnią, dalej będziemy 
otrzymywali emeryturę w dotychczasowej wysokości. 

Uwaga! Jeśli składki były odprowadzane od kwoty 
niższej niż minimalne wynagrodzenie, to uwzględnia się je 
w części odpowiadającej proporcji do minimalnego wyna-
grodzenia (dotyczy składek odprowadzanych po 31 grudnia 
1998 roku).

Niestety zasada ta nie ma zastosowania, gdy składka była od-
prowadzana od kwoty niższej niż minimalne wynagrodzenie od 
następujących świadczeń: 
 -  wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłacone-

go na podstawie kodeksu pracy, 
 -  zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia 

chorobowego lub wypadkowego, 
 -  zasiłku stałego z pomocy społecznej, 
 -  świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opie-

kuńczego, zasiłku dla opiekuna, 
 -  wynagrodzenia pracownika w jego pierwszym roku pracy, 
 -  otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych w służbie 

czynnej, ubezpieczonych odbywających służbę zastępczą, 
a także pozostających w służbie kandydackiej funkcjona-
riuszy służb mundurowych Policji, straży granicznej itd. 

Uwaga! Wniosku o  emeryturę lepiej nie składać 
w czerwcu. Jeśli złożymy go w okresie od stycznia do maja 
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albo od lipca do grudnia, wówczas nasze konto ze składka-
mi zostanie objęte waloryzacją roczną i kwartalną. Nato-
miast jeśli złożymy wniosek w czerwcu - tylko waloryzację 
roczną.

Najniższa emerytura: 
 Jeśli nasza emerytura będzie niższa od najniższej publiko-
wanej corocznie przez ZUS (obecnie 1029,80 zł – od 1 marca 
2018 roku), to zostanie do niej podwyższona.
Dotyczy to jednak tylko osób z określonym stażem ubezpiecze-
niowym: 
 -  minimum 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych 

dla mężczyzn, 
 -  minimum 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych 

dla kobiet.
Emerytura nie zostanie podwyższona do najniższej, gdy: 
 -  nadal pracujemy i  osiągamy wynagrodzenie wyższe niż 

kwota podwyższenia; 
 -  mamy ustalone prawo do emerytury wojskowej lub poli-

cyjnej, 
 -  mamy ustalone prawo do emerytury rolniczej.
Emerytura z  subkonta, tzw. okresowa emerytura kapitałowa, 
dotyczy tylko kobiet, które:
 -  należały do OFE, 
 -  osiągnęły wiek emerytalny, ale nie przekroczyły 65 roku 
życia, oraz 

 -  gdy suma środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS 
jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty do-
datku pielęgnacyjnego (od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 
2019 r. 4316,80 zł, czyli 20 x 215,84 zł). Suma zgromadzo-
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nych środków obejmuje także środki przeniesione z OFE. 
 Gdy środki zgromadzone na subkoncie są niższe od dwudzie-
stokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego, wówczas okreso-
wa emerytura kapitałowa nie przysługuje. W takiej sytuacji ZUS 
potraktuje te środki jako składkę na ubezpieczenie emerytalne 
i uwzględni je przy wyliczaniu emerytury powszechnej. 
 Okresowa emerytura kapitałowa przyznawana jest jedno-
cześnie z emeryturą z ZUS. Jeżeli prawo do emerytury ustalane 
jest z urzędu, również z urzędu ustalane jest prawo do okreso-
wej emerytury kapitałowej. 
 Wysokość okresowej emerytury kapitałowej obliczana jest 
poprzez podzielenie kwoty środków zgromadzonych na sub-
koncie (ustalonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzające-
go miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura) przez 
średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wieko-
wi przejścia na emeryturę osoby ubezpieczonej – przyjętego do 
obliczenia kwoty emerytury na nowych zasadach z FUS. Prawo 
do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość ustala ZUS 
na nasz wniosek. 
 Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa: 
 - z chwilą śmierci, 
 -  po wyczerpaniu środków zewidencjonowanych na sub-

koncie w ZUS, 
 -  gdy osiągniemy 65 rok życia.
 Po osiągnięciu wieku emerytalnego zostanie ponownie 
z urzędu obliczona emerytura z FUS z uwzględnieniem środków 
zgromadzonych na subkoncie w ZUS, z których była dotychczas 
wypłacana okresowa emerytura kapitałowa. Emerytura z FUS, 
po ponownym ustaleniu jej wysokości, nie będzie mogła być 
niższa od dotychczasowej sumy emerytury z FUS oraz okreso-
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wej emerytury kapitałowej.
 Osobom, które nabyły prawo do emerytury okresowej przed 
1 października 2017 r., emerytura ta będzie wypłacana do 65 
roku życia.

Kapitał początkowy: 
Przed 1999 rokiem ZUS nie miał obowiązku prowadzenia in-
dywidualnych kont osób ubezpieczonych. Jeśli pracowaliśmy 
przed 1999 rokiem, to ZUS wyliczy nam za ten okres tzw. ka-
pitał początkowy. Większość z nas ma ten kapitał już ustalony. 
Poniżej kilka wskazówek dla osób, które tego jeszcze nie zro-
biły: 
 ZUS obliczy nam kapitał początkowy, jeśli złożymy wniosek 
o jego ustalenie i dołączymy dokumenty potwierdzające okresy 
ubezpieczenia przed 1999 rokiem (składkowe i nieskładkowe). 
 Kapitał początkowy obliczony na dzień 1 stycznia 1999 roku 
jest zapisywany na naszym indywidualnym koncie w  ZUS. 
Wyliczany jest na podobnych zasadach, jak tzw. stara emery-
tura (czyli dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku). 
Po ustaleniu wysokości kapitału początkowego ZUS wyda de-
cyzję. Jeśli zauważmy w  niej jakieś nieścisłości, mamy pra-
wo do odwołania, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
 Informacje dla osób, które mają już wyliczony kapitał po-
czątkowy: 
 Jeśli przy ustalaniu kapitału początkowego okres opieki nad 
dzieckiem (z  tytułu przebywania na urlopie wychowawczym 
lub bezpłatnym) został nam zaliczony w wysokości 0,7% pod-
stawy wymiaru kapitału początkowego, to możemy się zwrócić 
do ZUS, aby to zmienił i uwzględnił po 1,3% podstawy wymiaru 
kapitału. W tym celu trzeba złożyć do ZUS-u wniosek o ponow-
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ne ustalenie kapitału początkowego z zastosowaniem art. 174 
ust 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

Uwaga! Dotyczy to też osób, które już pobierają nową 
emeryturę, emeryturę częściową, pomostową lub nauczy-
cielskie świadczenie kompensacyjne.

Jeśli już po wyliczeniu kapitału początkowego dotrzemy do do-
kumentów sprzed 1998 roku dotyczących zarówno wynagro-
dzenia jak i potwierdzających nasze zatrudnienie, to warto je 
przedstawić w ZUS i prosić o przeliczenie kapitału. 

Uwaga! Jeśli jesteśmy w stanie wykazać jedynie okres 
zatrudnienia, a nie wysokość zarobków, to ZUS uwzględni 
go przyjmując, że nasze dochody były na poziomie mini-
malnego wynagrodzenia. Dotyczy to jednak tylko pracow-
ników, czyli osób zatrudnionych na umowy o pracę. 

Dodatek do kapitału początkowego, czyli rekompensata dla osób 
wykonujących pracę w warunkach szczególnych lub szczegól-
nym charakterze: 
Jeśli przed 1 stycznia 2009 r. pracowaliśmy w  pełnym wy-
miarze przez co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych 
lub w szczególnym charakterze, to możemy składać wniosek 
o przyznanie rekompensaty do naszej emerytury. Rekompen-
sata nie przysługuje, jeśli mamy ustalone prawo do emerytury 
pomostowej lub emerytury wcześniejszej z tytułu wykonywa-
nia pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym cha-
rakterze, górniczej, kolejowej, nauczycielskiej.
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 Rekompensata jest dodatkiem do kapitału początkowego, 
więc nie przysługuje tym osobom, które nie były objęte ubez-
pieczeniem społecznym przed 31 grudnia 1998 r. Jej wysokość 
oblicza się na podstawie wzoru określonego w art. 22 ustawy 
o emeryturach pomostowych.

Dziedziczenie składek emerytalnych: 
1. Przed przejściem na emeryturę 
Składki zgromadzone w OFE i na subkoncie w ZUS, po naszej 
śmierci może uzyskać:
 -  małżonek z którym byliśmy we wspólności majątkowej;
 -  osoby, które wskazaliśmy w OFE jako osoby uposażone; 
 -  spadkobiercy (gdy nie ma wskazanych osób uposażonych). 

2.  Po przejściu na emeryturę – wypłata gwarantowana 
z ZUS

Gdy nabędziemy prawo do emerytury możemy wskazać imien-
nie jedną lub kilka osób (tak zwane osoby uposażone), które 
w przypadku naszej śmierci (jeśli nastąpiłaby do 3 lat od uzy-
skania emerytury) otrzymają jednorazowe świadczenie pie-
niężne. Jeśli chcemy wskazać osobę spoza rodziny, a jesteśmy 
w  związku małżeńskim, to zgodę na to musi wyrazić nasz 
współmałżonek. Za członka rodziny uważa się dzieci własne, 
dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, prawnuki, 
rodzeństwo, małżonka, rodziców, ojczyma i macochę, osoby 
przysposabiające. Jeśli nie wskażemy takiej osoby, to prawo do 
świadczenia uzyska nasz współmałżonek, pod warunkiem, że 
wspólnie z nim prowadziliśmy w chwili śmierci gospodarstwo 
domowe. Jeśli nie ma takiej osoby, wypłata gwarantowana sta-
nie się częścią spadku. Wysokość wypłaty gwarantowanej to 
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różnica pomiędzy kwotą środków na subkoncie, a iloczynem 
liczby pełnych miesięcy jakie upłynęły od miesiąca, w którym 
wypłacono nam emeryturę do dnia śmierci oraz trzydziestej 
siódmej części kwoty zewidencjonowanej na subkoncie.

5.4.  Emerytury pomostowe z ZUS, czyli emerytury 
dla osób wykonujących pracę w warunkach 
szczególnych I w szczególnym charakterze.

Jeśli przez jakiś czas pracowaliśmy w warunkach szczególnych 
lub w szczególnym charakterze, to możemy ubiegać się o eme-
ryturę przed ukończeniem wieku emerytalnego. Jest to tzw. 
emerytura pomostowa przyznana do czasu otrzymania eme-
rytury zwykłej. 
 Warunki szczególne, to prace związane z  czynnikami ry-
zyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem 
spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia.
 Prace wykonywane w  szczególnym charakterze, to prace, 
które wymagają szczególnej odpowiedzialności oraz szczegól-
nej sprawności psychofi zycznej. Szczegółowe informacje, czy 
wykonywana przez nas praca może zostać zaliczona do jednej 
z tych grup można uzyskać w Biurze Porad Obywatelskich lub 
w oddziale ZUS. Aby uzyskać emeryturę pomostową musimy 
spełniać następujące warunki: 

∙  urodziliśmy się po 31 grudnia 1948 roku oraz 

∙  przepracowaliśmy w warunkach szczególnych lub o szcze-
gólnym charakterze co najmniej 15 lat oraz 

∙  pracę tę wykonywaliśmy zarówno przed 1 stycznia 1999 
roku, jak i po 31 grudnia 2008 roku; 

∙  ukończyliśmy co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 
lat w przypadku mężczyzn oraz mamy co najmniej 20 lat 
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w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn okresów 
składkowych i nieskładkowych; 

∙  rozwiązaliśmy stosunek pracy.

Uwaga! Dla niektórych osób, np. wykonujących pracę 
na statkach powietrznych, w hutnictwie, jako członek za-
wodowych ekip ratownictwa górskiego itd. zostały okre-
ślone korzystniejsze warunki uzyskania emerytury pomo-
stowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze 
Porad Obywatelskich lub w swoim oddziale ZUS.

5.5.  Przejście z renty na emeryturę

  Jeśli pobieraliśmy rentę z  tytułu niezdolności do pracy 
i osiągnęliśmy wiek emerytalny, ZUS z urzędu przyzna nam 
emeryturę. Jest to jedna z niewielu sytuacji, kiedy ZUS przy-
zna nam prawo do jakiegoś świadczenia bez składania wniosku 
w tej sprawie.

Uwaga! Nie otrzymamy emerytury z  urzędu, jeśli 
jesteśmy uprawnieni do renty z tytułu wypadku czy choro-
by zawodowej, renty socjalnej lub rodzinnej, a także renty 
przyznanej przez Prezesa ZUS.

 Warunkiem uzyskania emerytury z urzędu jest osiągnięcie 
wieku emerytalnego oraz podleganie ubezpieczeniu społeczne-
mu (emerytalnemu i rentowemu). 
 Jeśli nasza renta była zawieszona, bo pracowaliśmy i osią-
galiśmy zbyt duży dochód, to aby otrzymać emeryturę z urzędu, 
najpierw musimy złożyć wniosek o wznowienie wypłaty renty 
(tzw. odwieszenie). Emeryturę otrzymamy od dnia, od którego 
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zostałaby podjęta wypłata renty. Emerytura otrzymana w tym 
trybie będzie emeryturą kapitałową. Jeśli się okaże, że jest niż-
sza niż nasza renta – ZUS podwyższy ją do wysokości renty. 
 Jeśli złożymy wniosek o przyznanie emerytury w związku 
z osiągnięciem wieku emerytalnego, to nie ma gwarancji, że 
emerytura będzie przynajmniej w  takiej samej wysokości jak 
renta. Jeśli okaże się, że emerytura jest niższa niż dotychczaso-
wa renta, to przed uprawomocnieniem się decyzji o wysokości 
emerytury możemy wycofać swój wniosek. Wówczas postępo-
wanie zostanie umorzone i otrzymamy emeryturę z urzędu.
 Emerytura z urzędu przyznawana jest na podstawie doku-
mentów, które znajdują się w ZUS. W przypadku gdy posiadamy 
jakieś dodatkowe dokumenty mogące mieć wpływ na wysokość 
emerytury, a nie ma ich w aktach ZUS, możemy je w każdej 
chwili uzupełnić. 
 Po otrzymaniu emerytury z urzędu, osoby, które:

∙  miałyby prawo do emerytury wcześniejszej na podstawie 
art. 46 ustawy emerytalnej (urodzeni po 31.12.1948, a przed 
1.01.1969 r., które nie przystąpiły do OFE, miały wymagany 
staż ubezpieczeniowy do 31.12.2008 r.) lub do emerytury ko-
lejowej, ale nie wystąpiły o jej przyznanie mają możliwość 
wyliczenia emerytury według starych zasad czyli nie kapi-
tałowej, 

∙  otrzymały emeryturę z urzędu w  latach 2009-2013 mogą 
złożyć wniosek o tak zwaną emeryturę mieszaną (część na 
starych zasadach, część kapitałową).

 W obu przypadkach emerytura również nie może być niższa 
niż renta. 
 Emerytura z urzędu nie zostanie podwyższona do najniż-
szej emerytury (od 1 marca 2018 r. wynosi: 1029,80 zł), jeśli nie 

Skorzystaj ze swoich uprawnień



187

mamy udokumentowanego minimalnego okresu składkowego 
i nieskładkowego (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). 
 Pobierając emeryturę z urzędu możemy pracować bez ogra-
niczeń, gdyż taka emerytura nie podlega zasadom zawieszal-
ności z  tytułu zbyt wysokich przychodów. Nie musimy także 
rezygnować z zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy. 
 Natomiast, gdy złożymy wniosek o emeryturę, a nadal pra-
cujemy, to aby ją otrzymać musimy zrezygnować z zatrudnie-
nia. Do tego czasu emerytura będzie zawieszona.

5.6. Komu przysługuje renta rodzinna?

 Na początek wyjaśnimy czym jest renta rodzinna. Jest to 
świadczenie, które przysługuje w związku ze śmiercią bliskiego 
członka rodziny, który nas utrzymywał lub wspomagał w utrzy-
maniu. Jest wiele kryteriów, od których zależy prawo do renty 
rodzinnej. Kryteria te dotyczą zarówno osoby zmarłej oraz oso-
by, która chciałaby rentę otrzymać. W niniejszym opracowaniu 
skupimy się na tych kryteriach które mogą dotyczyć seniorów 
(nie są to więc wszystkie możliwe kryteria).
 Opracowanie dotyczy renty rodzinnej wypłacanej przez Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych, a nie świadczeń wypłacanych 
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz z tzw. or-
ganów rentowych resortowych (np. dla wojska, policji).
1. Warunki dotyczące osoby zmarłej
 Możemy występować o rentę rodzinną po śmierci małżon-
ka, byłego małżonka, dziecka lub rodzica. Jednak osoba zmarła 
po której chcemy pobierać rentę musiała spełniać podstawowe 
kryteria na dzień śmierci:

∙  mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu nie-
zdolności do pracy, lub pobierać zasiłek przedemerytalny 
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lub świadczenie przedemerytalne,
 lub

∙  spełniać warunki wymagane do uzyskania emerytury lub 
renty z tytułu niezdolności do pracy.

 Spełnianie warunków do otrzymania renty – to generalnie 
posiadanie 5 lat tzw. okresów składkowych i nieskładkowych 
w ostatnim 10-leciu przed śmiercią, a ponadto śmierć osoby, po 
której chcemy otrzymać rentę powinna nastąpić w okresie pra-
cy (i odprowadzania składek do ZUS) lub nie później niż w ciągu 
18-tu miesięcy od utraty pracy.

Uwaga! Jeśli osoba zmarła posiadała długi staż tzw. 
okresów składkowych, czyli 25 lat – dla kobiet i 30 lat – dla 
mężczyzn, to rentę rodzinną po tej osobie możemy otrzy-
mać, nawet jeśli jej śmierć nie nastąpiła w trakcie odpro-
wadzania składek do ZUS i później niż w ciągu 18 miesięcy 
od ustania zatrudnienia.

2. Osoby uprawnione do renty rodzinnej.
 A.  Małżonek (zarówno wdowa jak i wdowiec)
 B.  Rozwiedziony współmałżonek, jeśli w  chwili śmierci 

byłego współmałżonka ma zasądzone przez sąd alimenty 
od zmarłego.

 Na równi z rozwiedzionymi małżonkami traktuje się oso-
by małżonków nierozwiedzionych, ale niepozostających we 
wspólności małżeńskiej oraz będących w separacji orzeczonej 
wyrokiem sądu.
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Uwaga! Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjne-
go z dnia 13 maja 2014 r. sygn. akt SK 61/13 (Dz.U.2014.683) 
prawo do renty rodzinnej nabywa także rozwiedziony mał-
żonek, który był przez swojego byłego małżonka dobrowol-
nie, stale i regularnie wspierany fi nansowo na podstawie 
umowy. Umowa taka może być zawarta również w sposób 
dorozumiany, a o jej istnieniu może świadczyć fakt, że ali-
menty były faktycznie uiszczane przez byłego małżonka do 
dnia jego śmierci na rzecz osoby uprawnionej.

C.  Rodzic (a także macocha i ojczym), jeśli zmarłe dziecko po-
magało w utrzymaniu.

Prawo do renty rodzinnej nabędziemy, jeśli w chwili śmierci 
osoby po której ubiegamy się o  rentę spełniamy następujące 
kryteria:

∙   mamy ukończone 50 lat, lub

∙  sprawujemy opiekę nad dzieckiem uprawnionym do renty 
rodzinnej (maksymalnie do ukończenia przez nie 18 lat, lub 
bez względu na wiek jeśli jest niepełnosprawne), 

 lub

∙  jesteśmy niezdolni do pracy, lub

∙  osiągnęliśmy wiek 50 lat lub staliśmy się niezdolni do pracy 
nie później niż w ciągu 5 lat od chwili śmierci tej osoby lub 
od momentu zaprzestania opieki nad dziećmi uprawniony-
mi do renty rodzinnej.

W  niektórych przypadkach seniorzy również mogą pobierać 
rentę rodzinną po swoich rodzicach. Dzieci po śmierci rodziców 
mogą otrzymywać świadczenie bez ograniczenia ze względu na 
wiek, jeśli:

∙  stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 
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16 lat lub,

∙  stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 
25 lat – pod warunkiem, że się wtedy uczyły.

3. Wysokość renty rodzinnej.
Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości renty lub eme-
rytury jaką otrzymywała osoba zmarła. Jeśli osoba zmarła nie 
miała ustalonego prawa do świadczenia, ale spełniała warunki 
do jego uzyskania, to ZUS wyliczy wysokość świadczenia jakie 
by tej osobie przysługiwało.
Wysokość renty zależy również od tego ile osób do renty jest 
uprawnionych:

∙  dla jednej osoby - 85% świadczenia, które przysługiwałoby 
zmarłemu,

∙   dla dwóch osób - 90% świadczenia, które przysługiwałoby 
zmarłemu,

∙   dla trzech lub więcej osób - 95% świadczenia, które przy-
sługiwałoby zmarłemu.

Jeśli renta rodzinna po zmarłej osobie przysługuje kilku człon-
kom rodziny, to wszystkim tym osobom przysługuje jedna 
łączna renta rodzinna, podzielona na równe części.
 Jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, 
czyli osoba, której obydwoje rodzice zmarli to przysługuje jej 
dodatek dla sieroty zupełnej w wysokości 405,67 zł (od 1 marca 
2018 r.).

4.  Procedura ubiegania się o rentę rodzinną.
Aby otrzymać rentę rodzinną musimy złożyć w tym celu wnio-
sek do ZUS, w oddziale właściwym ze względu na nasze za-
mieszkanie. Wniosek powinien być złożony na odpowiednim 
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formularzu, który jest dostępny w  ZUS. Świadczenie będzie 
wypłacone od miesiąca, w  którym złożymy wniosek i  dołą-
czymy pełną dokumentację. Jeśli chcielibyśmy aby renta była 
wypłacona od miesiąca w którym zmarła osoba, to wniosek 
z dokumentacją musimy złożyć nie później niż w następnym 
miesiącu. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumen-
ty potwierdzające uprawnienie do świadczenia, zarówno doty-
czące osoby zmarłej, jak i osób ubiegających się o świadczenie 
w dotychczasowej wysokości. Jeśli bowiem nie powiadomimy 
ZUS o dodatkowych dochodach i potem się okaże, że nasze za-
robki przekroczyły kwoty powodujące zmniejszenie lub zawie-
szenie renty, to ZUS wyda decyzję nakazującą zwrot pieniędzy.
 Dokumenty dotyczące osoby zmarłej poświadczające m.in.:

∙  datę urodzenia np. akt zgonu, dowód osobisty,

∙  datę zgonu (akt zgonu),

∙  okres zatrudnienia zmarłego oraz otrzymywane przez niego 
wynagrodzenie,

∙  wysokość zarobków – do wyliczenia podstawy wymiaru 
renty.

Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej zależą od tego kim ta 
osoba jest dla zmarłego i jakie musi spełniać kryteria.
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać decyzję 
w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania renty rodzin-
nej, nie później niż w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej oko-
liczności niezbędnej do wydania decyzji, ale łączny czas oczeki-
wania na decyzję nie może przekroczyć 60 dni od dnia złożenia 
wniosku.
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Jeśli nie zgadzamy się z wydaną decyzją możemy się od niej od-
wołać. Odwołanie adresujemy do sądu okręgowego – sądu pra-
cy i ubezpieczeń społecznych, ale składamy je w tym oddziale 
ZUS-u, który wydał decyzję. Procedura wniesienia odwołania 
oraz termin powinien być określony w decyzji. Postępowanie 
odwoławcze jest bezpłatne. Natomiast jeśli w sądzie przegra-
my sprawę wówczas ZUS ma prawo domagać się od nas ponie-
sionych przez siebie kosztów procesowych np. wynagrodzenia 
prawnika, który reprezentował ZUS przed sądem.

5.  Zmniejszanie i zawieszanie renty rodzinnej z powodu osią-
gania dodatkowych zarobków.

W czasie pobierania renty rodzinnej możemy pracować. Z tym, 
że te inne przychody (np. z pracy), mogą spowodować zmniej-
szenie a nawet zawieszenie pobieranej przez nas renty.
 Renta rodzinna będzie wypłacana w pełnej wysokości, nie 
ulegnie zmniejszeniu ani zawieszeniu, jeśli dodatkowe dochody 
nie przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
(wysokość przeciętnego wynagrodzenia zmienia się co kwar-
tał). Obecnie kwota 70% przeciętnego wynagrodzenia wynosi 
3164,80 zł (od 1.09.2018 r. do 30.11.2018 r.). Tak więc, jeśli za-
rabiamy nie więcej niż 3164,80 zł brutto miesięcznie, będziemy 
otrzymywali nadal rentę rodzinną w pełnej wysokości.

 a.  Zmniejszenie wysokości renty rodzinnej
   Jeśli oprócz pobierania renty rodzinnej mamy dodatko-

we dochody przekraczające 70%, ale nie więcej niż 130% 
przeciętnego wynagrodzenia, to wypłacana nam renta 
ulegnie zmniejszeniu. Obecnie kwota 130% przeciętne-
go wynagrodzenia wynosi 5877,40 zł (od 1.09.2018 r. do 
30.11.2018 r.).
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 b. Zawieszenie wypłaty renty rodzinnej
   Dodatkowe dochody przekraczające 130% przeciętne-

go wynagrodzenia powodują zawieszenie renty rodzin-
nej. To oznacza, że ZUS nie będzie nam wypłacał renty, 
jeśli osiągniemy zarobki przekraczające 5877,40 zł (od 
1.09.2018 r. do 30.11.2018 r.).

 Jeśli pobieramy rentę rodzinną i zamierzamy podjąć pracę 
lub już pracujemy, powinniśmy powiadomić o tym ZUS. W ta-
kim zawiadomieniu należy określić, jaka będzie wysokość osią-
ganych dochodów (brutto). Na tej podstawie ZUS podejmie de-
cyzję, czy są podstawy do zmniejszenia wysokości wypłacanej 
renty rodzinnej, zawieszenia wypłaty, albo nadal będzie nam 
wypłacał świadczenie w dotychczasowej wysokości. Jeśli bo-
wiem nie powiadomimy ZUS o dodatkowych dochodach i po-
tem się okaże, że nasze zarobki przekroczyły kwoty powodujące 
zmniejszenie lub zawieszenie renty, to ZUS wyda decyzję naka-
zującą zwrot pieniędzy.

6.  Łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami pienięż-
nymi.

Ogólna zasada jest taka, że przysługuje nam tylko jedno 
świadczenie z ZUS. Nie możemy pobierać emerytury bądź renty 
z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie renty rodzinnej po 
zmarłym członku rodziny. Musimy wybrać, które świadczenie 
chcemy pobierać, na szczęście możemy wybrać to, które jest 
wyższe.
 Jedynym wyjątkiem jest możliwość jednoczesnego pobiera-
nia renty rodzinnej z rentą socjalną (renta socjalna przysługuje 
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osobom całkowicie niezdolnym do pracy, pod warunkiem, że 
niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 lat, bądź 
przed ukończeniem 25 lat – pod warunkiem, że dana osoba 
w tym czasie uczyła się).

5.7.  Renta z tytułu niezdolności do pracy. Warunki 
nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności

Jeśli nie mamy prawa do emerytury, a  ze względu na stan 
zdrowia nie możemy już pracować, możemy zwrócić się do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie nam renty z ty-
tułu niezdolności do pracy. Aby uzyskać rentę trzeba spełniać 
określone warunki.
 Po pierwsze – musimy być niezdolni do wykonywania pra-
cy. Stwierdzi to lekarz orzecznik ZUS na podstawie badania 
oraz przedstawionej do wniosku o rentę naszej dokumentacji 
medycznej. Lekarz orzecznik ustali jaki jest nasz stopień na-
szej niezdolności do pracy:

∙  częściową niezdolność do pracy,

∙   całkowitą niezdolność do pracy,

∙   całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. 
W  orzeczeniu lekarza orzecznika nie tylko jest istotne czy 
i w jakim stopniu jesteśmy osobami niezdolnymi pracy, ale też 
kiedy ta niezdolność powstała. Ta data jest ważna do ustalenia 
czy spełniamy następne kryterium. Bowiem drugim kryterium 
jakie musimy spełniać jest data powstania niezdolności do 
pracy. Nasza niezdolność do pracy musi powstać w czasie gdy 
podlegaliśmy ubezpieczeniu społecznemu (na przykład pra-
cowaliśmy) i były odprowadzane składki rentowe do ZUS lub 
w ciągu 18 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia. 
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Trzecim warunkiem jest okres przez jaki podlegaliśmy ubez-
pieczeniu społecznemu. Minimum to 5  lat w ostatnim dzie-
sięcioleciu przed powstaniem niezdolności do pracy (dla osób 
powyżej 30 roku życia).

Przykład: Pan Henryk ma 52 lata. Od 8  lat jest 
bezrobotny. Jego staż ubezpieczeniowy wynosi 15 lat, 
czyliprzez 15 lat były odprowadzane składki rentowe 
do ZUS z tytułu pracy wykonywanej przez pana Henryka. 
W marcu 2013 roku bardzo zachorował. Lekarz nie wi-
dzi szans na odzyskanie pełnej sprawności i  aktywności 
zawodowej. Pan Henryk złożył wniosek do ZUS o  ren-
tę. Lekarz Orzecznik ZUS ustalił, że jest osobą całkowicie 
niezdolną do pracy, a  niezdolność do pracy powstała 
w marcu 2013 roku. ZUS mimo to wydał decyzję odmow-
ną. Pan Henryk nie otrzymał renty mimo, że jest osobą 
niezdolną do pracy, bo nie spełnia dwóch pozosta-
łych warunków, to znaczy jego niezdolność do pracy nie 
powstała w okresie ubezpieczenia ani w ciągu 18 mie-
sięcy od ustania ubezpieczenia oraz nie jest w stanie 
udokumentować 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu.

W przypadku osób z długim stażem ubezpieczeniowym żeby 
uzyskać rentę wystarczy, że lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, 
że jesteśmy całkowicie niezdolni do pracy. 

Co to znaczy długi staż ubezpieczeniowy?
Warunku drugiego (to znaczy, że niezdolność do pracy powsta-
ła w okresie ubezpieczenia lub w ciągu 18 miesięcy od ustania 
ubezpieczenia) nie musimy spełniać jeśli mamy:
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∙  w  przypadku kobiet - 20 lat okresów ubezpieczeniowych 
(składkowych i nieskładkowych),

∙   w przypadku mężczyzn - 25 lat. 
 Natomiast warunku trzeciego (to znaczy, że mamy udoku-
mentowane 5  lat okresów ubezpieczenia w ostatnim dziesię-
cioleciu) nie musimy spełniać gdy posiadamy co najmniej:

∙   w przypadku kobiet - 25 lat okresów składkowych, 

∙  w przypadku mężczyzn - 30 lat okresów składkowych. 
 Okresy składkowe, to okresy w których odprowadzane były 
składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS. Zazwyczaj jest to 
okres zatrudnienia na umowę o pracę, ale też na przykład wy-
konywana praca na podstawie umowy zlecenia. 
 Okresy nieskładkowe, to na przykład okres pobierania zasił-
ku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, renty z tytułu 
niezdolności do pracy. Górna granica zaliczanych okresów nie-
składkowych to 1/3 okresów składkowych. 
 Informację jakie okresy ZUS uznaje za składowe i nieskład-
kowe można uzyskać w Biurze Porad Obywatelskich lub w ZUS.

1. Okres na jaki może być przyznana renta: 
 Od tego jak długo będziemy otrzymywać rentę zależy zapis 
w orzeczeniu lekarza orzecznika, który określa na jaki okres 
jest orzeczona niezdolność do pracy. Regułą jest, że niezdolność 
do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Ale gdy lekarz 
orzecznik oceni, że nie mamy szans na odzyskanie zdolności do 
pracy przed upływem 5 lat, to wówczas możemy uzyskać rentę 
na czas dłuższy lub nawet na stałe. 

2. Wysokość renty 
 Nie ma jednej, stałej wysokości renty z tytułu niezdolności 
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do pracy. ZUS wylicza wysokość renty w zależności od osiąga-
nych przez nas zarobków i odprowadzanych składek na ubez-
pieczenie społeczne, okresu ubezpieczenia oraz od ustalonego 
stopnia niezdolności do pracy. Wysokość renty jest ustala-
na indywidualnie dla każdej osoby. Przepisy określają jednak 
wysokość najniższej renty. Obecnie wysokość najniższej renty 
z  tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1029,80 zł, 
a dla osoby częściowo niezdolnej do pracy 772,35 zł (stan na 
październik 2018 r.).

3. Procedura przyznawania renty 
 Aby uzyskać rentę musimy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych wniosek o jej przyznanie na formularzu ZUS RP1. 
Do wniosku musimy dołączyć:

∙  dokument stwierdzający naszą datę urodzenia,

∙  wypełniony kwestionariusz wskazujący nasze okresy skład-
kowe i nieskładkowe (formularz Rp-6), 

∙  świadectwa pracy bądź inne dokumenty potwierdzające 
okresy składkowe i nieskładkowe, 

∙  zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganych do-
chodach (formularz Rp-7), 

∙  zaświadczenie o  stanie zdrowia wystawione przez lekarza 
prowadzącego (formularz N-9) wraz z  wynikami badań 
i dokumentacją medyczną.

 Jeśli mamy ustalony kapitał początkowy, to nie musimy do-
starczać dokumentów potwierdzających nasze wynagrodzenie 
i okresy zatrudnienia. 
 ZUS powinien wydać decyzję w  sprawie prawa do renty 
w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej 
do wydania tej decyzji. 



198

4. Jeśli ZUS nie przyzna nam renty
 Nie uzyskamy renty, gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że 
jesteśmy osobą zdolną do pracy lub gdy nie spełniamy pozosta-
łych wymaganych warunków. 
 ZUS otrzymując nasz wniosek o przyznanie renty skieru-
je nas najpierw do lekarza orzecznika. Jeśli nie zgadzamy się 
z jego orzeczeniem bo uważamy, 

∙  że powinien być orzeczony wyższy stopień niezdolności 
do pracy, albo, że niezdolność do pracy powstała w innym 
okresie niż to określił lekarz orzecznik, 

∙  albo, że czas na jaki lekarz orzecznik ustalił naszą niezdol-
ność do pracy jest zbyt krótki,

to możemy się odwołać składając sprzeciw do komisji lekar-
skiej ZUS. 
 Sprzeciw musimy złożyć w terminie 14 dnia od otrzymania 
orzeczenia. W uzasadnieniu musimy podać z czym się dokład-
nie nie zgadzamy. Jeśli komisja podtrzyma stanowisko lekarza 
orzecznika to ZUS prześle nam je wraz z decyzją. Od decyzji 
możemy się odwołać do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie mimo, że 
adresujemy do Sądu składamy je w oddziale ZUS, który wydał 
decyzję. Jeśli nie wniesiemy odwołania w terminie, to decyzja 
staje się prawomocna. Postępowanie odwoławcze jest wolne od 
opłat – przy wnoszeniu odwołania nie ponosimy kosztów. Je-
śli jednak przegramy sprawę w sądzie, to możemy zostać ob-
ciążeni kosztami procesowymi czyli tymi, które poniósł ZUS 
w związku z tą sprawą na przykład koszty pełnomocnika ZUS.
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5. Renta z tytułu niezdolności do pracy, a podjęcie pracy
  Osoby mające orzeczenie o  niezdolności do pracy mogą 
podejmować pracę zarobkową. Nawet orzeczenie o całkowitej 
niezdolności do pracy, nie jest zakazem wykonywania pracy. 
 Podejmowanie pracy i osiąganie z tego tytułu zarobków ma 
wpływ na otrzymywanie renty z ZUS, gdyż może powodować jej 
zmniejszenie a nawet zawieszenie. Szczegóły opisane zostały 
w punkcie „Zmniejszanie i zawieszanie wcześniejszej emery-
tury z powodu osiągania dodatkowych zarobków”.

5.8.  Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny

Możemy się spotkać z dwoma podobnymi świadczeniami: za-
siłkiem pielęgnacyjnym i dodatkiem pielęgnacyjnym. Różnice 
pomiędzy tymi świadczeniami wynikają z różnych przepisów 
prawnych.

1. Zasiłek pielęgnacyjny
 Zasiłek pielęgnacyjny to pomoc pieniężna dla osób wyma-
gających opieki i pomocy z powodu niepełnosprawności lub po-
deszłego wieku. Aby otrzymać zasiłek musimy spełniać okre-
ślone kryteria:

∙  posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści lub

∙   posiadać orzeczenie o  umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, ale pod warunkiem, że niepełnosprawność po-
wstała do ukończenia 21 roku życia;

∙  mieć ukończone 75 lat (nie musi być orzeczona niepełno-
sprawność).

 Zasiłek przysługuje ze względu na wiek lub niepełnospraw-
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ność. Do stwierdzenia wieku wystarczy dowód osobisty lub me-
tryka. Trochę trudniej jest ze stwierdzeniem niepełnospraw-
ności. Nie wystarczy bowiem, że jesteśmy schorowani. To czy 
jesteśmy niepełnosprawni i w jakim stopniu musi być stwier-
dzone przez odpowiednią instytucję, jaką jest Zespół Orzekania 
o Niepełnosprawności. Zespół taki działa w strukturze urzędu 
powiatu (starostwa) na terenie którego zamieszkujemy.

Zespoły orzekania o niepełnosprawności orzekają o 3 stopniach 
niepełnosprawności:

∙    Lekkim;

∙   Umiarkowanym;

∙  Znacznym.
 Jeśli więc będziemy mieć orzeczony znaczny stopień nie-
pełnosprawności – mamy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, 
jeśli zostaniemy zakwalifi kowany do osób z  lekkim stopniem 
niepełnosprawności – nie uzyskamy zasiłku, a jeśli uzyskamy 
umiarkowany stopień niepełnosprawności – zasiłek uzyskamy, 
o  ile w orzeczeniu będzie zapis, że niepełnosprawność nasza 
powstała zanim ukończyliśmy 21 lat.
Orzeczenie o  tym, czy zostaliśmy uznani za osoby niepełno-
sprawne i w  jaki stopniu wydawane jest w formie decyzji, co 
oznacza m.in. to, że jeśli się z orzeczeniem nie zgadzamy, to 
możemy się od niego odwołać. Pouczenie o procedurze odwo-
ławczej musi się znajdować pod uzasadnieniem orzeczenia.

Uwaga! Na równi z orzeczeniem wydanym przez ze-
społy orzekania o niepełnosprawności traktowane są orze-
czenia ZUS o niezdolności do pracy oraz o zaliczeniu do jed-
nej z grup inwalidów (dawne orzeczenia KIZ):
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Orzeczenie 
Zespołu 

Orzeczenie 
ZUS

Grupa 
inwalidzka

Znaczny stopień 
niepełnosprawności «

Niezdolność 
do samo-
dzielnej egzy-
stencji

I grupa 
inwalidzka

Umiarkowany 
stopień niepełno-
sprawności «

Całkowita 
niezdolność 
do pracy

II grupa 
inwalidzka

Lekki stopień nie-
pełnosprawności «

Częściowa 
niezdolność 
do pracy

III grupa 
inwalidzka

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje i wypłaca gmina na terenie 
której zamieszkujemy. Wójt lub burmistrz danej gminy może 
zdecydować, że przyznawaniem zasiłków pielęgnacyjnych bę-
dzie zajmował się ośrodek pomocy społecznej. W urzędzie gmi-
ny możemy się dowiedzieć, gdzie dokładnie powinniśmy złożyć 
wniosek w sprawie przyznania zasiłku. Nie wystarczy bowiem 
spełnianie kryteriów do uzyskania zasiłku, abyśmy go otrzy-
mali musimy złożyć wniosek w tej sprawie i dokumenty, któ-
rych będzie wymagał urząd.
 Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 zł (stan na paździer-
nik 2018 r.). Wysokość nie jest systematycznie waloryzowana.
 Są też sytuacje, kiedy pomimo spełniania kryteriów, urząd 
nie przyzna nam prawa do zasiłku. Będzie tak wtedy, gdy prze-
bywamy w  instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 
która jest fi nansowana częściowo lub całkowicie z  budżetu 
państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Instytucje tego 
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typu to m.in.: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-
lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.

2. Dodatek pielęgnacyjny. 
 Świadczenie to, zgodnie ze swoją nazwą, jest dodatkiem do 
innego świadczenia. Może być wypłacane gdy otrzymujemy 
emeryturę lub rentę (z tytułu niezdolności do pracy, wypad-
kowej, rodzinnej) oraz gdy ukończyliśmy 75 lat lub posiadamy 
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodziel-
nej egzystencji. Jeśli nie posiadamy prawa do emerytury lub 
renty z wypłacanej przez ZUS, to samego dodatku ZUS nam nie 
wypłaci.

Uwaga! Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje oso-
bie uprawnionej do renty socjalnej.

 Dodatek podobnie jak zasiłek przysługuje ze względu na 
wiek lub na całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej eg-
zystencji.
 Uzyskanie dodatku z powodu ukończenia 75 lat nie wymaga 
od nas żadnych czynności, bo ZUS przyznaje go z urzędu, nie 
trzeba występować ze specjalnym wnioskiem.
 Natomiast procedura stwierdzenia niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji jest bardziej skomplikowana. Orzeczenie 
takie musi być wydane przez lekarza orzecznika z  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i sami musimy złożyć wniosek.
 Niestety, przy staraniu się o dodatek pielęgnacyjny nie ma 
możliwości uznania, że orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności jest równoznaczne ze stwierdzeniem nie-
zdolności do samodzielnej egzystencji. ZUS uznaje bowiem 
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tylko orzeczenia wydawane przez lekarzy orzeczników i komi-
sje lekarskie działające w strukturach ZUS. Orzeczenia innych 
instytucji nie są dla ZUS wiążące.
 Jeśli więc chcemy się starać o  dodatek pielęgnacyjny ze 
w względu na niezdolność do samodzielnej egzystencji, mu-
simy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do ZUS. Następnie 
nasz stan zdrowia będzie oceniany przez lekarza orzecznika 
ZUS. Jeśli lekarz nie stwierdzi, że jesteśmy niezdolni do samo-
dzielnej egzystencji, możemy się odwołać od takiego orzecze-
nia – wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania orzeczenia. Pouczenie w tej sprawie musi 
być umieszczone w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS.
Wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 (stan na 
październik 2018  r). Wysokość dodatku waloryzowana jest 
w marcu każdego roku.



204

3. Podstawowe różnice pomiędzy zasiłkiem a  dodatkiem 
pielęgnacyjnym 

Zasiłek pielęgnacyjny Dodatek pielęgnacyjny

Przyznaje i wypłaca organ 
gminy (np. OPS)

Przyznaje i wypłaca ZUS

Nie trzeba mieć prawa do 
innego świadczenia

Trzeba mieć prawo 
do renty lub emerytury z ZUS

Przyznawany na podstawie 
orzeczenia wydanego przez 
Zespół orzekania o niepełno-
sprawności lub ZUS lub dawne 
Komisje ds. Inwalidztwa 
i Zatrudnienia.

Przyznawany wyłącznie na 
podstawie orzeczenia ZUS

Przyznawany wyłącznie 
na wniosek

Dodatek ze względu na wiek jest 
przyznawany z urzędu, ale doda-
tek ze względu na niezdolność 
do samodzielnej egzystencji – 
wyłącznie na wniosek

Wysokość wynosi 184,42 zł Wysokość wynosi 215,84 zł

Uregulowany w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych

Uregulowany w ustawie o eme-
ryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych

Uwaga! Nie można pobierać jednocześnie dodatku 
pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli spełniamy 
kryteria do pobierania obydwu, musimy wybrać jedno ze 
świadczeń, oczywiście możemy wybrać wyższe. W  prak-
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tyce zdarzają się przypadku łącznego pobierania obu 
świadczeń, ale może się to wiązać z koniecznością zwrotu 
zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami, co może wpę-
dzić seniora w dodatkowe problemy fi nansowe.

5.9. Twoje ulgi

Na wstępie warto zauważyć, że nie ma jednej defi nicji która 
określa kim jest „senior”, nie ma jednej granicy wiekowej, po 
której mamy prawo do wszelkich możliwych ulg. Najczęściej 
pojawiają się ulgi dla emerytów (czyli osób pobierających eme-
ryturę i posługujących się legitymacją emeryta, bez względu na 
wiek) bądź ulgi dla osób które ukończyły określony wiek, ale 
bywa on zdefi niowany różnie np. 60, 70 czy 75 lat.
 Zawsze warto zapytać o ulgę dla seniora i poprosić o szcze-
gółowe informacje w tym zakresie. Może się okazać, że dzięki 
ulgom będziemy mogli sporo zaoszczędzić.
 Ulgi dla seniorów częściowo wynikają z przepisów prawa 
ogólnego, ale znaczna część ulg wynika z przepisów bądź pro-
gramów danej gminy, dzielnicy lub instytucji. Dlatego też w tym 
tekście będą przedstawione te ulgi, które wynikają z przepisów 
ogólnie obowiązującego prawa. Są one zagwarantowane dla 
wszystkich seniorów, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 Ulgi dla seniorów wynikające z prawa ogólnie obowiązu-
jącego:
1.  Przejazdy kolejowe i autobusowe 
Emeryci (oraz renciści) mają prawo do dwóch przejazdów 
w ciągu roku z ulgą 37% przy przejazdach środkami publiczne-
go transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, 
pospiesznych i ekspresowych.
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Uwaga! Te dwa ulgowe przejazdy gwarantuje nam 
prawo. Jednak wielu przewoźników, zarówno pociągowych, 
autobusowych a  nawet lotniczych ustanawia dodatkowe 
ulgi dla seniorów.

2.  Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego 
Emeryci, którzy ukończyli 60 lat i  jednocześnie mają dochód 
niższy niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia są 
zwolnieni z  obowiązku płacenia abonamentu. Obecnie kwo-
ta ta wynosi 2260,54 zł (stan na październik 2018 roku). Po-
nadto z abonamentu zwolnione są wszystkie osoby powyżej 75 
lat, niezależnie od tego czy są emerytami i w jakiej wysokości 
otrzymują świadczenie. Ulga ta przysługuje po złożeniu przez 
nas w Urzędzie Pocztowym oświadczenia, że spełniamy kryte-
rium do zwolnienia i po przedstawieniu dokumentu, który to 
poświadcza.

3.  Ulga przy opłacie za wydanie paszportu
Emerytom i  rencistom przysługuje 50% ulga w  opłacie za 
wydanie paszportu. Podstawowa opłata wynosi 140 zł, czyli 
emeryt może otrzymać paszport za 70 zł (stan na październik 
2018 roku).
 Osobom, które skończyły 70 lat przysługuje całkowite zwol-
nienie z opłaty.
4. Ulga przy wstępie do muzeów
 Emeryci oraz osoby, które ukończyły 65 lat mają prawo do 
ulgowych wstępów do muzeów. Przepisy nie określają jednak 
w jakiej wysokości ma to być ulga.

Skorzystaj ze swoich uprawnień
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5. Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny
 Przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat. Można pobierać 
tylko jedno z tych świadczeń. Szczegóły dotyczące tych zasiłku 
i dodatku opisane zostały w rozdziale „Dodatek a zasiłek pielę-
gnacyjny”.

Przykładowe ulgi dla seniorów przysługujące na podstawie 
wewnętrznych regulacji.

∙   komunikacja miejska 
 Wiele gmin wprowadza dla seniorów niższe ceny na prze-
jazdy komunikacją miejską (np. w Warszawie osoby, które 
ukończyły 70 lat nie płacą za korzystanie z komunikacji miej-
skiej).

∙   tańsze połączenia pociągowe, autokarowe a nawet lotnicze. 
Wielu przewoźników wprowadza specjalne rabaty dla senio-
rów. Często są one bardzo korzystne dla osób, które często 
podróżują, wtedy wystarczy wyrobić specjalną legitymację dla 
seniora i korzystać z ulgowych przejazdów.

∙    tańsze wejścia do kin, teatrów, na baseny
Każda z tych placówek ustala własne zniżki

 Warto też brać udział w  życiu organizacji działających na 
rzecz seniorów. Możemy tam nie tylko spotkać się z przyjaciół-
mi, miło spędzić czas i wymienić się różnymi informacjami, ale 
równocześnie skorzystać ze specjalnych ofert dla seniorów, np. 
z tańszych wycieczek, imprez oraz wielu innych atrakcji.
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5.10.  Ulga podatkowa na cele rehabilitacyjne

Z ulgi podatkowej na cele rehabilitacyjne możemy skorzystać 
gdy:

∙    mamy orzeczenie o  niepełnosprawności (w  większości 
przypadków nie ma znaczenia jaki mamy orzeczony sto-
pień, nie ma też znaczenia czy wydał je ZUS czy zespół do 
spraw orzekania o niepełnosprawności). 

Uwaga! Nie musimy być osobami niepełnosprawnymi 
przez cały rok. 

∙   ponosimy wydatki związane z naszą niepełnosprawnością 
lub 

∙   mamy na utrzymaniu osobę niepełnosprawną: małżonka, 
dziecko własne lub przysposobione, pasierba, rodzica, ro-
dzica współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zię-
cia, synową i  gdy dochody tych osób w danym roku podat-
kowym nie przekroczą kwoty 12 357,60 zł. Uwaga! Dotyczy 
to wszystkich dochodów nawet tych, które zwolnione są 
z podatku.

Wówczas w rocznym rozliczeniu podatkowym możemy odliczyć 
od podstawy opodatkowania wydatki poniesione stosownie do 
potrzeb niepełnosprawności, a także ułatwiające wykonywanie 
czynności życiowych:

∙   adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz domów jednoro-
dzinnych,

∙   przystosowanie samochodu, 

∙   zakup i naprawa sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych 
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywa-
nie czynności życiowych (z wyjątkiem sprzętu gospodar-

Skorzystaj ze swoich uprawnień
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stwa domowego),

∙   zakup książek, materiałów szkoleniowych,

∙   odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w sana-
torium, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakła-
dzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczni-
czych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

∙   odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

∙   opieka pielęgniarska sprawowana w  domu podczas prze-
wlekłej choroby osoby niepełnosprawnej uniemożliwiającej 
poruszanie się, 

∙    usługi opiekuńcze (tylko dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, także z I grupą inwalidztwa, całkowi-
cie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji),

∙   opłacanie tłumacza migowego.
Musimy mieć dowody potwierdzające, że te wydatki zostały 
poniesione.
Ponadto możemy również odliczyć wydatki na:
 1.  Leki, które musimy przyjmować na zlecenie lekarza stale 

lub czasowo pod warunkiem, że miesięcznie wydajemy 
więcej niż 100 zł. Możemy jedynie odliczyć różnicę po-
między faktycznie poniesionymi wydatkami w  danym 
miesiącu a kwotą 100 zł. Musimy dysponować dowodami 
zakupu leków jak i odpowiednim zaświadczeniem od le-
karza. 

 2.   Dojazd na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne pod warun-
kiem, że są konieczne, a  przewóz jest niezbędny:

 ∙   odpłatny karetką transportu sanitarnego, musimy mieć 
dowód potwierdzający wysokość i konieczność wydatku; 

 ∙     własnym samochodem - do kwoty 2.280 zł. Nie musimy 
mieć dokumentów potwierdzających wysokość ponie-
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sionych wydatków ale Urząd Skarbowy może domagać 
się dokumentów np. potwierdzających zlecenie i odby-
cie zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Samochód 
musi stanowić własność/współwłasność osoby niepeł-
nosprawnej w  stopniu umiarkowanym lub znacznym 
albo osoby składającej zeznanie podatkowe, która ma na 
utrzymaniu osobę niepełnosprawną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym.

 3.  Przejazd środkami transportu publicznego w  związku 
z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym lub

     w sanatorium, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, 
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuń-
czo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Musimy 
mieć dowód poniesionych wydatków i  dokumenty po-
twierdzające pobyt.

 4.  Opłacanie przewodników osób niewidomych (znacz-
ny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) lub 
z uszkodzeniem narządu ruchu (znaczny stopień niepeł-
nosprawności) – do kwoty 2.280 zł. Nie musimy mieć 
dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych 
wydatków, ale Urząd Skarbowy może domagać się np. 
wskazania z imienia i nazwiska przewodnika.

 5.  Utrzymanie psa asystującego przez osoby niewidome 
i  niedowidzące (niepełnosprawne w  stopniu umiarko-
wanym lub znacznym) lub z uszkodzeniem narządu ru-
chu (niepełnosprawne w stopniu znacznym) – do kwoty 
2.280 zł. Nie musimy mieć dokumentów potwierdzają-
cych wysokość poniesionych wydatków, ale Urząd Skar-
bowy może domagać się certyfi katu potwierdzającego 
status psa przewodnika.

Skorzystaj ze swoich uprawnień
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Wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć, jeżeli nie zo-
stały sfi nansowane z innych środków m.in. PFRON, NFZ, zakła-
dowych funduszy socjalnych albo nie zostały zwrócone osobie 
niepełnosprawnej w  jakiejkolwiek innej formie. W przypadku 
gdy wydatki były częściowo fi nansowane z innych źródeł, moż-
na je odliczyć w wysokości różnicy pomiędzy poniesionymi wy-
datkami a kwotą sfi nansowaną z innych źródeł (np. PFRON). 
 Szczegółowe informacje na temat odliczeń oraz dokumen-
tów, które dokumentują te wydatki, można uzyskać osobiście 
w swoim urzędzie skarbowym lub telefonicznie w Krajowej In-
formacji Podatkowej, gdzie specjaliści z zakresu prawa podat-
kowego udzielają indywidualnych informacji.

Krajowa Informacja Podatkowa
tel. 801 055 055 
(dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych)
tel. 22 330 0330 
(dla dzwoniących z telefonów komórkowych)

5.11.  W czym Ci może pomóc pomoc społeczna?

Pomoc społeczna to instytucja, której zadaniem jest udzielanie 
wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej np. w ubóstwie, 
niepełnosprawności, w  sytuacji przemocy domowej, zdarze-
niach losowych i sytuacjach kryzysowych. O wsparcie możemy 
ubiegać się wówczas, gdy sami lub przy pomocy naszych bli-
skich nie jesteśmy w stanie pokonać tej trudnej sytuacji.
Przykładowe formy wsparcia udzielane przez pomoc społeczną:

∙    pomoc fi nansowa - m.in. zasiłki stałe, okresowe, celowe,
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∙    opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (za osobę, 
która zrezygnuje z zatrudnienia aby opiekować się ciężko 
chorym członkiem rodziny),

∙   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

∙   pomoc rzeczowa,

∙   sprawienie pogrzebu,

∙  udzielanie schronienia, zapewnienie ubrania, posiłku,

∙ poradnictwo specjalistyczne (np. psychologa, prawnika),

∙ świadczenie usług opiekuńczych,

∙ pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

 W opracowaniu tym znajdują się informacje o tych formach 
pomocy, które wydają się najbardziej istotne z punktu widzenia 
seniora. Usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej opisane 
są w rozdziale „Sam nie znaczy samotny”.
 Aby uzyskać świadczenia opisane poniżej należy zwrócić 
się do ośrodka pomocy społecznej (OPS), działającego w naszej 
gminie czy dzielnicy.

1.  Ogólne kryteria ubiegania się o zasiłki i inne świadczenia 
z pomocy społecznej 

 O  pomoc fi nansową możemy ubiegać się jeśli jesteśmy 
w trudnej sytuacji fi nansowej. Jednak nie chodzi o naszą własną 
ocenę, tylko o spełnianie tzw. „kryterium dochodowego”, czyli 
osiąganie dochodu poniżej określonej kwoty. Wysokość kryte-
rium zależy od tego, czy prowadzimy gospodarstwo domowe 
samotnie, czy wraz z osobami bliskimi.
 Jeśli samotnie prowadzimy gospodarstwo domowe, to kry-
terium dochodowe wynosi 701 zł (netto).
 Jeśli prowadzimy gospodarstwo domowe wspólnie z rodzi-

Skorzystaj ze swoich uprawnień
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ną, to kryterium wynosi 528 zł (netto) na osobę w rodzinie. Jako 
rodzina traktowane są osoby spokrewnione i niespokrewnione, 
które są w faktycznym związku, wspólnie zamieszkują i gospo-
darują.
 Te kryteria ustalone są w ustawie o pomocy społecznej, jed-
nakże gminy przy przyznawaniu zasiłków okresowych i celo-
wych mogą te kryteria podwyższać.
 Dochodem są wszystkie otrzymywane przez nas miesięczne 
przychody oraz tych członków rodziny, z którymi prowadzimy 
wspólne gospodarstwo domowe. Brane są pod uwagę jedynie 
dochody netto, które uzyskaliśmy w miesiącu poprzedzającym 
złożenie prośby o  pomoc. W  przypadku utraty dochodu np. 
utraty pracy, liczony jest dochód z tego miesiąca, w którym zo-
stał złożony wniosek.

Uwaga! Do dochodu wlicza się wszystkie otrzymywa-
ne stałe świadczenia także dodatek mieszkaniowy, zasiłek 
i dodatek pielęgnacyjny.

Są też jednak pewne przychody, które nie są brane pod uwagę, 
gdy staramy się o pomoc społeczną, są to m.in.: świadczenia 
w naturze i  świadczenia alimentacyjne płacone na rzecz in-
nych osób.

2. Zasiłek stały. 
 Zasiłek stały to świadczenie, które przysługuje osobie speł-
niającej kryterium dochodowe (czyli dochód nie przekraczający 
701 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł dla osoby 
w  rodzinie) oraz jednocześnie niezdolnej do pracy z powodu 
wieku (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub całkowicie nie-
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zdolnej do pracy.
 Tak więc, jeśli nie wypracowaliśmy swojej emerytury, ale 
osiągnęliśmy wiek emerytalny i nie mamy żadnych innych do-
chodów, możemy ubiegać się o zasiłek stały.
 Jeśli chodzi o prawo do zasiłku z powodu niezdolności do 
pracy, to musimy posiadać minimum orzeczenie o  całkowi-
tej niezdolności do pracy lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności.
 Wysokość zasiłku to różnica pomiędzy kryterium dochodo-
wym a faktycznie uzyskiwanym przez nas dochodem. Maksy-
malna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł.

3. Zasiłek celowy 
 O zasiłek celowy możemy ubiegać się, aby zaspokoić kon-
kretną i  niezbędną naszą potrzebę bytową, np. na pokrycie 
części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, 
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 
drobnych remontów, napraw, pogrzebu.
 Zasiłek celowy może być też przyznany z powodu zdarze-
nia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Wówczas nie 
musimy spełniać kryterium dochodowego.

4. Opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne – emery-
talne i rentowe. 
 Sytuacja kiedy ośrodek pomocy społecznej może opłacić nam 
składkę emerytalno-rentową ma miejsce jedynie wtedy, gdy 
nie mamy prawa do żadnego świadczenia (emerytury, renty) 
i musimy zrezygnować z pracy aby opiekować się długotrwale 
lub ciężko chorym członkiem rodziny (konieczność sprawowa-
nia opieki musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim). 

Skorzystaj ze swoich uprawnień
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Pod uwagę brane jest też kryterium dochodowe, które nie może 
przekraczać 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie.

Uwaga! Składka na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe nie przysługuje jeśli w dniu złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia ukończyliśmy 50 lat i  jednocześnie 
mamy mniej niż 10 lat okresu ubezpieczenia (składkowego 
i nieskładkowego).

 Składka nie przysługuje też wtedy, gdy kobiety posiada-
ją 20-letni okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy), 
a mężczyźni 25-letni.

5. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 
 Jeśli nie posiadamy ubezpieczenia zdrowotnego i nie mo-
żemy skorzystać z bezpłatnej pomocy lekarskiej, a spełniamy 
kryterium dochodowe, to możemy zwrócić się do ośrodka po-
mocy społecznej z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie ob-
jęcia nas ubezpieczeniem zdrowotnym.

6. Procedura ubiegania się o pomoc z OPS 
 Aby skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej powinni-
śmy się udać do ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu 
zamieszkania i złożyć wniosek z prośbą o pomoc - najlepiej 
w formie pisemnej.
 W  odpowiedzi na zgłoszoną prośbę pracownik socjalny 
z ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi tzw. wywiad ro-
dzinny (środowiskowy). Informacje zebrane w ramach wywia-
du są podstawą do wydania decyzji w sprawie świadczeń.
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 Warto pamiętać o tym, ze jeśli otrzymamy wsparcie z ośrod-
ka pomocy społecznej a następnie nasza sytuacja się zmieni 
(np. uzyskamy inny dochód), to powinniśmy o tym poinformo-
wać pracownika socjalnego.
 Jeśli ośrodek pomocy społecznej wyda decyzję w której od-
mówi nam udzielenia pomocy, to możemy odwołać się do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego.
 Procedura odwoławcza, tzn. w jakim terminie i gdzie skła-
dać odwołanie musi być zamieszczona w decyzji. Najczęściej 
jest to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie adresuje-
my do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale składamy 
je w ośrodku pomocy społecznej. Na decyzję Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego możemy złożyć skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego.
Pamiętajmy, aby każdą decyzję czytać od początku do końca 
i nie zapominać o pouczeniu, które znajduje się na końcu uza-
sadnienia. Pouczenie zawiera istotne informacje o procedurze 
odwoławczej.

Skorzystaj ze swoich uprawnień
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5.12. Możesz to zrobić sam – wzory pism

Wzór odwołania od decyzji 
ośrodka pomocy społecznej

Miejscowość.............
data ………………........

Imię, nazwisko
adres
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Za pośrednictwem:
Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Odwołanie od decyzji 
Nie zgadzam się z decyzją z dnia ………, nr ..……………, 
wnoszę o jej zmianę i przyznanie mi zasiłku celowego na zakup ........................
.................................................

UZASADNIENIE
W uzasadnieniu należy przywołać swoje argumenty i opisać swoją 
sytuację.

(podpis)

Załączniki:
(wymienić, jeśli są dołączane dokumenty)
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Wzór odwołania od orzeczenie lekarza orzecznika ZUS:

Miejscowość.............
data ………………........

Imię, nazwisko
adres osoby odwołującej się
Komisja Lekarska ZUS
(dane oddziału ZUS)

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
W dniu ….................. roku lekarz orzecznik orzekł, że nie jestem osobą nie-
zdolną do samodzielnej egzystencji. Nie zgadzam się z tym orzeczeniem.

(W uzasadnieniu należy podać swoje argumenty dotyczące stanu zdrowia, 
które wskazują, że powinniśmy mieć orzeczenie o niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji).

(podpis)
Załączniki:
(Wymienić załączniki, które dołączamy)

Wzór odwołania od decyzji ZUS odmawiającej 
prawa do dodatku pielęgnacyjnego:

Miejscowość.............
data ………………........

Sąd Okręgowy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Za pośrednictwem: (tego oddziału ZUS, który decyzję wydał)
Odwołujący się: Imię, nazwisko i adres osoby odwołującej się.
Strona pozwana: Dane oddziału ZUS od decyzji którego odwołujemy się.
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Odwołanie od decyzji nr 
Wnoszę o zmianę w całości decyzji z dnia ………………... i przyznanie prawa do 
dodatku pielęgnacyjnego

UZASADNIENIE
W uzasadnieniu należy zwięźle opisać swój stan zdrowia wskazujący na 
konieczność orzeczenia niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz 
przyznania dodatku pielęgnacyjnego.

(podpis)
Załączniki:
(należy wymienić załączniki, jeśli je dołączmy)

Wzór 2 sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

Miejscowość.............
data ………………........

Imię i nazwisko (swoje dane)….....….
Adres zamieszkania….....….
Nr PESEL ….....….
Komisja Lekarska ZUS
Orzeczenia Lekarza Orzecznika otrzymałam/em dnia ......

Sprzeciw od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS

Wnoszę o zmianę orzeczenie lekarza orzecznika w części dotyczącej ustalenia 
daty powstania niezdolności do pracy.

UZASADNIENIE

W dniu …………... Lekarz Orzecznik ZUS ustalił, że jestem osobą …......…............. 
niezdolną do pracy. Przyjął, że moja niezdolność powstała w dniu ………………
Nie zgadzam się z tym. (Opisać szczegółowo dlaczego).

(podpis)
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WZÓR 3. ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS W SPRAWIE 
PRZYZNANIA RENTY

Za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w ...........................
Powód (swoje dane):….….
Imię i nazwisko….....…., Adres zamieszkania….....…., Nr PESEL ….....….
Komisja Lekarska ZUS
Pozwany:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w ……………..... Ul. ........................ Znak ................................

(numer decyzji)
Decyzję otrzymałam/em dnia…………............………………

Odwołanie
Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w …………. Nr ……………… 
z dnia ....……………., którą otrzymałam/em dnia ………………….. w sprawie przy-
znania renty z tytułu niezdolności do pracy.
Wnoszę o:
-  zmianę zaskarżonej decyzji w tan sposób, że ustalić datę powstania

 niezdolności do pracy na dzień ………………….. i przyznać powodowi rentę 
z tytułu niezdolności do pracy;

-  powołanie biegłych sądowych celem ustalenia daty powstania 
niezdolności do pracy

UZASADNIENIE
W dniu …………………….. złożyłam/em wniosek o rentę z tytułu niezdolności 
do pracy. Lekarz Orzecznik ZUS orzekł, że jestem osobą niezdolną do pracy 
ale błędnie ustalił datę powstania niezdolności. Złożyłam/em sprzeciw do 
Komisji Lekarskiej ZUS, niestety Komisja Lekarska podtrzymała stanowisko 
Lekarza Orzecznika i nie ustaliła innej daty powstania niezdolności do pracy. 
Nie zgadzam się z tym.

(opisać dokładnie dlaczego)
(podpis)

Załączniki:
Odpis odwołania
Dowody
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Podstawa prawna:
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
17 grudnia 1998 roku, (Dz.U.2015.748 t.j.);
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku, 
(Dz.U.121 t.j.);
Ustawa o emeryturach kapitałowych z dnia 21 listopada 2008 roku, 
(Dz.U.2014.1097 t.j.);
Ustawa o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 roku, 
(Dz.U.2015.965 t.j.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świad-
czenia emerytalno-rentowe z dnia 11 października 2011 roku,
(Dz.U.2011.237. 1412);
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych z dnia 30 października 2002 roku,
(Dz.U.2015.1242 t.j);
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku,
(Dz.U.2015.114 t.j);
Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 roku, (Dz.U.2012.1138 );
Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 roku,
(Dz.U.2013.268 t.j.);
Ustawa o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 roku,
(Dz.U.2014.1204 t.j.);
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,
(Dz.U.2015.163 t.j);
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych 
z dnia 27 sierpnia 2004 roku,
(Dz.U.2015.581 t.j).
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6|  Sam nie znaczy samotny – opieka dla 
osób starszych i niesamodzielnych

Pani Marianna jest siedemdziesięcioczteroletnią emeryt-
ką. Utrzymuje się z  emerytury w wysokości 1 050 złotych 
miesięcznie. Od 5 lat mieszka samotnie w lokalu komunal-
nym. Od dłuższego już czasu cierpi na poważne schorzenie 
kręgosłupa. Dopóki żył mąż, pomagał Mariannie jak mógł. 
Teraz, kiedy jest sama, coraz gorzej radzi sobie z codzien-
nymi obowiązkami, dbaniem o  siebie i  dotkliwą samot-
nością. Dzieci i wnuki odwiedzają ją bardzo rzadko, gdyż 
mieszkają i  pracują za  granicą, zatem tylko od czasu do 
czasu przyjeżdżają do Polski. Przez rok przychodziła do pani 
Marianny opiekunka z Ośrodka Pomocy Społecznej – dwa 
razy w  tygodniu, na dwie godziny. Opiekunka robiła nie-
zbędne zakupy, ale  zabiegana jak „wszyscy młodzi”, nie 
miała już czasu na pomoc w  sprawach urzędowych czy 
choćby dłuższą rozmowę. W ubiegłym roku podczas poby-
tu w  sanatorium pani Marianna poznała bardzo miłego 
rówieśnika – pana Staszka. Często rozmawiają ze  sobą 
telefonicznie, czasami spotykają się. Z nowym znajomym 
można porozmawiać o wszystkim, a  po takiej rozmowie 
starszej pani jest lżej na duszy. Pan Staszek mieszka w Pań-
stwowym Domu Pomocy Społecznej. Od kilku miesięcy 
namawia panią Mariannę, żeby dołączyła do niego, zamiast 
samotnie spędzać czas w pustym mieszkaniu.
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6.1.  Co to są usługi opiekuńcze i ile kosztują?

 Pani Marianna przez rok korzystała z  pomocy opiekunki 
z ośrodka pomocy społecznej ze względu na swój wiek, chorobę 
i samotność. Po śmierci męża nie radziła sobie z codziennymi 
czynnościami, zakupami, sprzątaniem, gotowaniem. Pogar-
szający się stan zdrowia powodował konieczność przyjmowania 
pod kontrolą pielęgniarki częstszych i większych dawek leków.
 Każdy z nas w podobnej sytuacji, nie mogąc skorzystać z po-
mocy najbliższej rodziny, ma możliwość zwrócić się do ośrod-
ka pomocy społecznej (OPS) w  swoim miejscu zamieszkania 
o przyznanie usług opiekuńczych obejmujących pomoc m.in. 
w zakupach, gotowaniu, załatwianiu spraw urzędowych, myciu, 
ubieraniu, a także w miarę możliwości, w zapewnieniu kontak-
tów z rodziną i otoczeniem. Z pomocy opiekunów możemy ko-
rzystać w domu albo w ośrodku wsparcia, np. środowiskowym 
domu samopomocy. Po pomoc do OPS zgłaszamy się osobiście, 
ale możemy również skontaktować się telefonicznie lub listow-
nie. Do wniosku dołączamy zaświadczenia lekarskie potwier-
dzające, że taka pomoc jest nam potrzebna. Po dwóch tygodniach 
od otrzymania zgłoszenia pracownik socjalny z Ośrodka prze-
prowadza u nas w domu wywiad środowiskowy, w celu usta-
lenia naszej faktycznej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodo-
wej i majątkowej. Wywiad może zostać przeprowadzony także 
wśród rodziny (również poza naszym miejscem zamieszkania), 
jeżeli OPS będzie chciał zbadać, czy w naszym najbliższym oto-
czeniu nie ma bliskiego, który mógłby nam pomóc (np. dzieci, 
wnuków). Wnioski z wywiadu mogą wpływać m.in. na wyso-
kość odpłatności za przyznaną nam usługę opiekuńczą. Decyzję 
o przyznaniu opieki wydaje kierownik Ośrodka w ciągu 30 dni 
od daty zgłoszenia przez nas wniosku. Możemy się od niej od-
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wołać na zasadach i w terminach podanych w pouczeniu decyzji.
 Starając się o usługi opiekuńcze powinniśmy pamiętać, że 
prawdopodobnie poniesiemy ich częściową odpłatność. To, ile 
zapłacimy, zależy m.in. od miejsca zamieszkania, ponieważ 
każda gmina ustala dla swoich mieszkańców własne kryteria. 
Szczegółowe informacje możemy uzyskać w naszym ośrodku 
pomocy społecznej. Wysokość opłaty zależy również od rodza-
ju pomocy, np. specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi są droższe niż zwykłe usługi opiekuńcze, takie 
jak np. sprzątanie. Opłata uzależniona jest również od  liczby 
dni i godzin, które spędza z nami opiekun. Szczegółowych in-
formacji na temat pomocy opiekuńczej należy szukać w OPS 
w swoim miejscu zamieszkania.
 Na wniosek osoby objętej pomocą, jej bliskiego (członka ro-
dziny) lub pracownika socjalnego, dyrektor ośrodka pomocy 
społecznej może częściowo lub całkowicie zwolnić nas z po-
noszenia opłat. Takie zwolnienie jest przyznawane na czas 
określony, w szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie 
sytuacjach, gdy konieczność płacenia za usługi stanowiłaby dla 
nas lub naszej rodziny nadmierne obciążenie albo niweczyłoby 
skutki udzielonej pomocy.

6.2.  Jak uzyskać miejsce w domu pomocy 
społecznej i kto za to płaci?

 Pani Marianna rozważa, czy nie zrezygnować z drogiego – 
jak na jej skromną emeryturę – mieszkania komunalnego i nie 
przenieść się do domu pomocy społecznej. Rozmawia o  tym 
często z panem Staszkiem, który w takim domu mieszka. Wie, 
że domu pomocy społecznej miałaby opiekę medyczną i pomoc 
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w  codziennych czynnościach. Ma nadzieję, że wśród innych 
pensjonariuszy nie będzie się czuć tak samotna.
 Powinniśmy wiedzieć, że dom pomocy społecznej (DPS) 
jest placówką, w której możemy zamieszkać jeżeli potrzebu-
jemy całodobowej, profesjonalnej opieki z  powodu naszego 
zaawansowanego wieku, złego stanu zdrowia lub niepełno-
sprawności, a nasza rodzina nie może zapewnić nam potrzeb-
nej opieki i pomocy w naszym miejscu zamieszkania (tak jak 
w sytuacji pani Marianny, której dzieci i wnuki mieszkają na 
stałe zagranicą). DPS zapewni nam m.in. miejsce zamieszkania, 
wyżywienie, odzież i obuwie, pomoc w podstawowych czyn-
nościach życiowych, pielęgnację, pomoc w załatwieniu spraw 
osobistych, podnoszenie sprawności, zaspokojenie potrzeb re-
ligijnych i kulturalnych oraz możliwość skorzystania ze świad-
czeń medycznych.
 Pamiętajmy, że nie zawsze zostaniemy skierowani do wy-
branego przez siebie DPS. Ośrodek pomocy społecznej skieruje 
nas do placówki odpowiedniej dla naszego wieku, stanu zdro-
wia i/lub rodzaju niepełnosprawności, będącej w stanie zapew-
nić właściwe usługi opiekuńcze.
 O miejsce w domu pomocy społecznej może ubiegać się oso-
ba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. Kiedy już 
podejmiemy decyzję, że chcemy zamieszkać w DPS, powin-
niśmy udać się do ośrodka pomocy społecznej w swojej gmi-
nie (miejscu pobytu lub zamieszkania). Zdobędziemy w nim 
szczegółowe informacje na temat procedury uzyskania miejsca 
w domu pomocy społecznej, koniecznych dokumentów, typu 
domu, do którego możemy zostać skierowani itp. Pracownik 
socjalny pomoże nam skompletować niezbędne dokumenty 
(wniosek i załączniki).
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 Ośrodek pomocy społecznej kompletuje dokumenty, wydaje 
decyzję o skierowaniu nas do DPS i wskazuje właściwą dla nas 
placówkę. Przed przyjęciem odwiedza nas pracownik socjalny 
tego domu i ustala naszą aktualną sytuację. Na tej podstawie 
zostaje przygotowany dla nas indywidualny plan wsparcia, 
którym zostaniemy objęci po zamieszkaniu w domu pomocy 
społecznej. Decyzja jest wydawana na czas nieokreślony, chyba 
że wystąpimy z wnioskiem o pobyt w domu na czas określo-
ny. W decyzji powinna być także zawarta informacja o tym, ile 
będziemy płacić miesięcznie za nasz pobyt. Od decyzji ośrod-
ka pomocy społecznej możemy odwołać się do Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem OPS (w  ciągu 
14 dni od daty jej otrzymania). Procedura skierowania nas do 
domu pomocy społecznej nie powinna trwać dłużej niż 30 dni 
od daty złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych, ter-
min wydania decyzji może być wydłużony maksymalnie do 60 
dni, o czym ośrodek pomocy społecznej zawiadomi nas pisem-
nie wraz z informacją o przyczynach zwłoki.

Uwaga! Wszelkie działania związane z przyznaniem 
miejsca w domu pomocy społecznej mogą zostać podjęte 
wyłącznie na wniosek osoby potrzebującej lub jej przedsta-
wiciela ustawowego.

 Podejmując decyzję o  zamieszkaniu w  DPS powinniśmy 
wziąć pod uwagę, że pobyt w placówce jest odpłatny. Koszt po-
bytu jest ustalany przez tego, komu placówka podlega, np. przez 
gminę. Opłatami za pobyt w pierwszej kolejności obciążeni są 
pensjonariusze (mieszkańcy domu) jednak w  wysokości nie 
wyższej niż 70% ich dochodów, gdyż 30% musi pozostać do ich 
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wyłącznej dyspozycji. Jeżeli jesteśmy emerytami lub rencista-
mi, opłatę potrąca z naszej emerytury lub renty odpowiedni or-
gan emerytalno-rentowy (np. ZUS, KRUS). Jeśli nasze dochody 
nie pokrywają w całości kosztów pobytu w DPS, to pozostałą do 
zapłaty kwotą zostanie obciążona przede wszystkim najbliższa 
rodzina (małżonek, dzieci, wnuki). Członek rodziny samotnie 
gospodarujący płaci za nasz pobyt w domu jeżeli posiada do-
chód wyższy niż 2 103 zł (stan na październik 2018 r.), jednak 
wysokość dochodu tej osoby po opłaceniu placówki nie może 
być niższa niż 2 103 zł (stan na październiki 2018 r.). Członek 
rodziny mieszkający z  rodziną będzie ponosił opłaty za nasz 
pobyt w domu jeżeli dochód na osobę w  rodzinie przekracza 
1 584 zł (stan na październik 2018 r.), jednak wysokość dochodu 
na osobę w rodzinie po opłaceniu placówki nie może być niższa 
niż 1 584 zł (stan na październik 2018 r.). Członkowie rodziny 
mogą zostać zwolnieni z opłat (częściowo lub całkowicie), jeżeli 
złożą wniosek i spełnią poniższe warunki:

∙  płacą już za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy 
społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

∙ cierpią na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, do-
tknęła ich śmierć członka rodziny, są bezrobotni lub doświad-
czyli poważnych strat materialnych nie ze swojej winy,

∙  utrzymują się wyłącznie z  jednego świadczenia lub wyna-
grodzenia,

∙ osoba zobowiązana do opłat jest w ciąży lub samotnie wy-
chowuje dziecko.

 Jeżeli rodzina nie może pomóc fi nansowo w pokryciu kosz-
tów naszego pobytu w DPS albo pokrywa je tylko w  części, 
obowiązek dofi nansowania spoczywa na gminie (w wysokości 
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różnicy między średnim kosztem utrzymania w  danym DPS 
a wniesionymi opłatami).
Warto w  tym miejscu zwrócić uwagę, że  oprócz opisanych 
w tym rozdziale DPS istnieją również prywatne placówki, które 
świadczą podobne usługi. Procedury przyjęcia i wysokość opłat 
ustalają właściciele. Zwracajmy jednak uwagę, czy placówka 
posiada zezwolenie wojewody na prowadzenie takiej działal-
ności.

6.3.  Gdy potrzebujesz pomocy w załatwieniu 
różnych spraw

 Każdy z nas doświadczył uczucia bezradności w obliczu pię-
trzących się problemów i  spraw do załatwienia, szczególnie 
tych urzędowych. Osoby niepełnosprawne, w podeszłym wie-
ku, w złym stanie zdrowia, mogą uzyskać pomoc w załatwianiu 
wszelkich spraw (zarówno natury osobistej, jak i majątkowej). 
Możemy ustanowić pełnomocnika np. do  załatwiania spraw 
w urzędzie albo wystąpić do sądu o wyznaczenie tzw. kuratora 
dla osoby niepełnosprawnej. W Warszawie możemy się rów-
nież zwrócić do placówek pomocy społecznej np. o wsparcie 
asystenta osoby niepełnosprawnej. Niestety nie jest pomoc do-
stępna w każdej gminie.

Pełnomocnictwo
Jeżeli nie radzimy sobie z piętrzącymi się sprawami urzędowy-
mi, mamy możliwość wyznaczyć pełnomocnika, który popro-
wadzi sprawy w naszym imieniu. Może to być dowolna, pełno-
letnia osoba, którą darzymy zaufaniem. Jedynym warunkiem 
jest posiadanie przez tę osobę pełnej zdolności do czynności 
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prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie 
bądź zgłoszone ustnie do protokołu w urzędzie, w którym jest 
prowadzona sprawa. Pełnomocnictwo możemy przygotować 
własnoręcznie albo sporządzić u notariusza.

Uwaga! Zanim udzielimy pełnomocnictwa, warto
dowiedzieć się w urzędzie, w którym mamy sprawy do za-
łatwienia, czy wystarczające będzie własnoręcznie sporzą-
dzone pełnomocnictwo, czy konieczne jest pełnomocnictwo 
notarialne.

 Maksymalny koszt sporządzenia pełnomocnictwa u nota-
riusza wynosi 30 zł plus 23% VAT (stan na październik 2018 r.).
 Zgodnie z przepisami prawa, w sprawach mniejszej wagi, 
urząd może odstąpić od żądania pisemnego pełnomocnictwa, 
jeśli pełnomocnikiem jest osoba z naszej najbliższej rodziny 
lub domownik i nie ma wątpliwości, że upoważniliśmy go do 
występowania w naszym imieniu. Nie wiadomo jednak, co zo-
stanie uznane przez urząd za „sprawę mniejszej wagi”.
 Pełnomocnictw udzielamy często do załatwiania spraw 
w  instytucjach innych niż urzędy, np. w  telekomunikacji czy 
też spółdzielni mieszkaniowej. W  tych miejscach kwestie 
udzielania pełnomocnictwa regulowane są wewnętrznie. Dla-
tego, przed udzieleniem pełnomocnictwa, należy upewnić się 
wcześniej, jakiego rodzaju pełnomocnictwo i komu udzielone, 
będzie przez tę instytucję honorowane.
Sporządzając własnoręczne pełnomocnictwo (bez obecności 
notariusza) powinniśmy kierować się poniższymi wskazówka-
mi:

∙ powinno określać kto i komu udziela pełnomocnictwa,
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∙ powinno być opatrzone datą sporządzenia oraz jasno wska-
zywać, co pełnomocnik może robić w naszym imieniu i przed 
jakimi instytucjami nas reprezentować,

∙ musi być własnoręcznie podpisane przez osobę udzielającą 
pełnomocnictwa (mocodawcę).
W każdej chwili możemy cofnąć pełnomocnictwo w  ten sam 
sposób, w  jaki go udzieliliśmy tzn. własnoręczne pełnomoc-
nictwo odwołujemy również własnoręcznie, a pełnomocnictwo 
notarialne odwołujemy u notariusza.

Kurator osoby niepełnosprawnej
Kurator pomaga osobom niepełnosprawnym fi zycznie, w pode-
szłym wieku oraz chorym, którzy sami nie mogą załatwić swo-
ich spraw. Przyznanie kuratora odbywa się na wniosek osoby 
zainteresowanej. Składając wniosek do sądu musimy potwier-
dzić naszą niepełnosprawność, chorobę lub podeszły wiek oraz 
konieczność uzyskania pomocy w prowadzeniu swoich spraw 
(np. pomocy w napisaniu urzędowego pisma). We wniosku po-
winniśmy również wymienić wszystkie czynności, w których 
potrzebujemy pomocy kuratora. Wniosek składamy w  sądzie 
rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich, w miejscu na-
szego zamieszkania bądź pobytu. Za złożenie wniosku o usta-
nowienie kuratora zapłacimy 40 zł (stan na październik 2018 r.).
 Fakt, że sąd ustanowił dla nas kuratora, w  żaden sposób 
nie ogranicza naszej zdolności do czynności prawnych, np. do 
podpisania umowy wynajmu, przekazania darowizny. Oznacza 
to, że nadal sami decydujemy o sobie i podejmujemy działania, 
które uznajemy za właściwe. Pomoc kuratora nie jest ograni-
czona z góry określonymi ramami czasowymi i trwa tak długo, 
jak tego potrzebujemy. Jeżeli chcemy zakończyć współpracę 
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z kuratorem składamy do sądu wniosek o uchylenie kurateli.
 Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z pracy kuratora, możemy 
wystąpić do sądu o  jego zmianę. Sąd opiekuńczy może także 
z urzędu (czyli „sam z siebie”, bez naszego wniosku), zmienić 
kuratora nie uchylając kurateli, jeżeli ustali, że dotychczasowy 
zachowuje się w sposób nam zagrażający lub doznajemy szkody 
z powodu jego bezczynności i zaniedbywania naszych spraw.

Asystent osoby niepełnosprawnej
Mieszkańcy Warszawy mogą wnioskować o pomoc asystenta 
osoby niepełnosprawnej zgłaszając się, dzwoniąc lub pisząc do 
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” (ul. Z. Nał-
kowskiej 11, 01-886 Warszawa, tel. 22 277 49 89, adres e-mail: 
asystent@um.warszawa.pl). O  tę formę pomocy może wystąpić 
osoba niepełnosprawna bądź ktoś z  jej rodziny, pracownik 
ośrodka pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowej, ale 
za wiedzą i zgodą tej osoby.

Uwaga! Warunkiem przyznania takiej pomocy jest 
posiadanie przez potrzebującego orzeczenia o umiarkowa-
nym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Asystent pomoże nam w m.in.:

∙ wyjściu, dojeździe/powrocie do pracy, szkoły, placówki re-
habilitacyjnej, na zajęcia terapeutyczne, kursy, na wczasy i tur-
nusy rehabilitacyjne, do kościoła, lekarza, urzędu, do rodziny 
itp.,

∙ załatwianiu spraw urzędowych,

∙ załatwianiu spraw codziennych (wizyta u lekarza, zakupy),

∙  korzystaniu z dóbr kultury: odwiedzaniu teatrów, kin czy 

Sam nie znaczy samotny...



233

korzystaniu z placówek rekreacyjnych (basen, siłownia),

∙ komunikowaniu się z otoczeniem,

∙  pisaniu pism, listów na komputerze osobom niewidomym 
i niezdolnym do samodzielnego pisania,

∙  czytaniu książek, prasy, listów osobom niezdolnym do sa-
modzielnego czytania.

 Z pomocy asystenta możemy korzystać dwa razy w tygodniu 
w podstawowym wymiarze 3,5 godziny dziennie, w uzasadnio-
nych przypadkach czas ten może być wydłużony.

Uwaga! Asystent nie świadczy usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych.

 Korzystanie z pomocy asystenta jest odpłatne. Płacimy 1 zł za 
1 godzinę, każda kolejna godzina kosztuje nas 1 zł (stan na paź-
dziernik 2018 r.). Opłata jest pobierana przez asystenta z góry 
i  każdorazowo potwierdzana pokwitowaniem. Jeśli asystent 
towarzyszy nam w kinie czy teatrze, to ponosimy koszt jego 
biletu wstępu. Nie płacimy za korzystanie przez asystenta 
z komunikacji miejskiej.

6.4.  Świadczenie dla opiekuna osoby 
niepełnosprawnej

Osoby opiekujące się niepełnosprawnymi członkami rodziny 
mogą się starać o tzw. specjalny zasiłek opiekuńczy. 
 Przepisy mówią, że zasiłek ten przysługuje małżonkowi 
i  osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Czyli 
komu? Otóż, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym 
obowiązek taki spoczywa przede wszystkim na krewnych w li-
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nii prostej i na rodzeństwie. Krewnymi w linii prostej są oso-
by, z których jedna pochodzi od drugiej. Zatem synowa bądź 
zięć nie są krewnymi i nie mogą ubiegać się o specjalny zasiłek 
opiekuńczy. Podobnie sprawa wygląda w przypadku dzieci ro-
dzeństwa – nie są oni krewnymi w linii prostej i nie otrzymają 
tego świadczenia.
 Ubiegający się o specjalny zasiłek opiekuńczy muszą speł-
nić, poza pokrewieństwem, jeszcze jeden warunek, tj. muszą 
to być osoby, które nie podejmują zatrudnienia lub innej pra-
cy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania opieki 
nad niepełnosprawnym członkiem rodziny lub też z  takiego 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej rezygnują. 
 Z kolei osoba, nad którą opieka jest sprawowana musi po-
siadać: 
 1. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 2.  Orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskaza-

niami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczo-
ną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczno-
ści stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji (czyli p. 7 i 8 
w orzeczeniu dla osób do 16. r.ż.).

 Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny 
dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny oso-
by wymagającej opieki nie przekracza kwoty 764 zł na osobę 
(w przypadku nieznacznego przekroczenia kryterium docho-
dowego na osobę zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przy-
sługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym). 
 

Sam nie znaczy samotny...
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Co się składa na ten dochód? W pewnym uproszczeniu moż-
na powiedzieć, że dochód liczony przy ustalaniu uprawnień do 
tego zasiłku, to przychody podlegające opodatkowaniu na za-
sadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych (czyli to, co mamy wpisane jako przychód w PIT), 
pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny poda-
tek dochodowy od osób fi zycznych, składki na ubezpieczenia 
społeczne, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, oraz 
składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czyli - płaca netto.
 Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego to 520 zł mie-
sięcznie.
 Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wią-
że się z koniecznością przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 
środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjal-
ny, delegowany przez odpowiedni Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Prowadzony jest on w miejscu zamieszkania osoby, której 
dotyczy. Ma na celu poznanie jej położenia, indywidualnych 
cech, sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. 
Wywiad prowadzony jest na podstawie określonego w rozpo-
rządzeniu kwestionariusza.
 Pracownik socjalny prowadzący wywiad powinien poin-
formować osobę lub rodzinę, z którą przeprowadza wywiad, 
o odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych in-
formacji oraz o konieczności poinformowania ośrodka o ewen-
tualnej zmianie omawianej sytuacji (osobistej, dochodowej, 
majątkowej), która ma wpływ na przyznanie świadczenia. Wy-
wiad może ujawnić okoliczności niepozwalające na przyznanie 
świadczenia bądź uzasadniające jego odebranie.



236

6.5. Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Słysząc o ubezwłasnowolnieniu mamy na ogół nieprzyjemne 
skojarzenia. Wyobrażamy sobie osoby, które wbrew własnej 
woli są pozbawiane praw i możliwości decydowania o  sobie, 
przymuszane do leczenia, np. psychiatrycznego, najczęściej 
przez bliskiego członka rodziny, kierującego się, w powszech-
nym przekonaniu, wyłącznie własnym dobrem (np. możliwo-
ścią uzyskania korzyści majątkowych). Tymczasem ubezwła-
snowolnienie ma służyć przede wszystkim ochronie interesów 
osoby, której ze względu na jej stan psychiczny potrzebna 
jest pomoc w kierowaniu jej postępowaniem, prowadzeniem 
spraw życia codziennego, w załatwianiu jej spraw osobistych 
i majątkowych.

Uwaga! Ubezwłasnowolnienie nie może służyć dobru 
osoby, która wnosi o ubezwłasnowolnienie.

Ubezwłasnowolnienie ma służyć dobru osoby, która jest nie-
zdolna lub ma znaczne trudności w kierowaniu własnym po-
stępowaniem. Przede wszystkim dotyczy to osób:

∙ chorych psychicznie lub

∙ z niedorozwojem umysłowym lub

∙  z innego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, w szczegól-
ności uzależnionych od alkoholu lub narkotyków.

 Przepisy ściśle określają krąg osób, które mogą złożyć do 
sądu wniosek o ubezwłasnowolnienie. Jest to przede wszystkim 
małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona oraz:

∙  jej krewni w linii prostej (np. dzieci, wnuki) lub rodzeństwo,

∙  prokurator.
 Procedura ubezwłasnowolnienia jest bardzo skomplikowana 

Sam nie znaczy samotny...
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i posiada szereg zabezpieczeń przed możliwością pozbawienia 
praw osób w  sposób nieuzasadniony, pochopny lub  czynio-
ny w złej wierze (za złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie 
w złej wierze lub lekkomyślnie grozi kara grzywny). Nie można 
ubezwłasnowolnić osoby tylko z tego powodu, że zachowuje się 
inaczej niż jest to przyjęte w społeczeństwie (wstąpiła do sek-
ty religijnej, zmieniła światopogląd i dotychczasowy tryb życia 
itp.) albo osoby, o której wiadomo, że w bliżej nieokreślonej 
przyszłości musi nieuchronnie nastąpić pogorszenie jej stanu 
zdrowia (początkowe stadium Alzheimera itp.).

Uwaga! O  ubezwłasnowolnieniu zawsze decyduje 
sąd okręgowy. W  sprawie o ubezwłasnowolnienie zawsze 
uczestniczy prokurator. Dla osoby chorej, wobec której zo-
stał złożony wniosek o ubezwłasnowolnienie, może zostać 
ustanowiony doradca tymczasowy, który otoczy ją opieką 
do czasu wydania postanowienia przez sąd.

Ubezwłasnowolnienie może być częściowe lub całkowite.

Ubezwłasnowolnienie częściowe
1.  Można złożyć wniosek wobec osoby pełnoletniej jeżeli stan 

tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, 
lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

2.  Sąd ustanawia dla tej osoby kuratelę (kurator wybierany 
w pierwszej kolejności spośród osób bliskich).

3.  Osobie tej zostaje ograniczona zdolność do czynności praw-
nych.

4.  Osoba ubezwłasnowolniona nie może:
 –  dokonywać bez zgody swego przedstawiciela ustawowego 
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czynności zobowiązujących i rozporządzających, np. kup-
no i sprzedaż droższych rzeczy, darowizna, najem lokalu,

 – sporządzić, zmienić lub odwołać testament,
 – świadkować przy sporządzaniu testamentu,
 – wykonywać władzy rodzicielskiej,
 – adoptować dziecka,
 – być opiekunem,
 – uczestniczyć w wyborach jako wyborca i jako wybierany.
 Z chwilą ubezwłasnowolnienia ustaje wspólność majątkowa 
małżonków.

Ubezwłasnowolnienie całkowite
1.  Można złożyć wniosek wobec osoby, która ukończyła 13 lat.
2.  Sąd powołuje dla tej osoby opiekuna (nie dotyczy to dzieci 

pozostających pod opieką rodziców).
3.  Osoba ta zostaje pozbawiona zdolności do czynności praw-

nych, np. nie może dać darowizny, sprzedać majątku, wy-
nająć mieszkania.

4. Osoba ta nie może:

 ∙  świadkować przy sporządzaniu testamentu,

 ∙  sporządzić, zmienić lub odwołać testamentu,

 ∙  adoptować dziecka,

 ∙  być opiekunem,

 ∙  uczestniczyć w wyborach,

 ∙  podjąć pracy,

 ∙  decydować o swoim leczeniu.
5.  Z chwilą ubezwłasnowolnienia ustaje wspólność majątkowa 

małżonków i następuje pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 Warto wiedzieć, że osoba, wobec której złożono wniosek 
o ubezwłasnowolnienie, zawsze ma prawo do:

Sam nie znaczy samotny...
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 ∙  samodzielnego (bez zgody przedstawiciela ustawo-
wego) zaskarżenia postanowienia sądu w sprawie o  jej 
ubezwłasnowolnienie oraz o zmianę (np. z całkowitego 
na częściowe) i uchylenie ubezwłasnowolnienia,

 ∙  pomocy pełnomocnika, np. adwokata,

 ∙  wysłuchania przez sąd,

 ∙  zaskarżenia nieprawomocnego postanowienie sądu 
o ubezwłasnowolnieniu w drodze apelacji.

 Pamiętajmy, że nawet osoba ubezwłasnowolniona całkowi-
cie może samodzielnie wystąpić do sądu o uchylenie ubezwła-
snowolnienia (np. gdy zmieni się jej sytuacja zdrowotna).
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6.5. Możesz to zrobić sam – wzory pism

Wzór pełnomocnictwa własnoręcznego

WZÓR 1

Warszawa, dn. 20 września 2011 r.

Pełnomocnictwo (1)
Ja, Jan Nowak, zamieszkały w Warszawie przy ul. Leśnej 1a, legitymujący się 
dowodem osobistym nr BCD 112233 upoważniam moją matkę, Annę Nowak, 
zamieszkałą w Warszawie przy ul. Kwietnej 55 m. 68, legitymującą się dowo-
dem osobistym nr DCA 331122 do odebrania ze Szpitala Klinicznego, miesz-
czącego się w Warszawie przy ul. Bratkowej 123, kopii informacji potwierdza-
jącej mój ostatni pobyt w wyżej wymienionej placówce. 

(podpis)
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Wzór pełnomocnictwa własnoręcznego

WZÓR 2

Warszawa, dn. 01 listopada 2012 r.

Pełnomocnictwo ogólne
Ja, Tomasz Mazur, zamieszkały w Warszawie przy ul. Kwitnącej 17 m. 2, le-
gitymujący się dowodem osobistym nr KZ 17562, upoważniam moją matkę, 
Katarzynę Mazur (dowód osobisty nr YZ 15985), do reprezentowania mnie 
przed wszystkimi sądami, organami administracyjnymi, osobami fi zycznymi 
i prawnymi oraz innymi podmiotami.

(podpis)

Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie

Kąty, dnia 18 stycznia 2012 r.
Sąd Okręgowy w Koszalinie

Wydział Cywilny

Wnioskodawca:
Wacław Kic, kupiec, zam. w Kątach, ul. Malinowa 25 b

Uczestnicy:
Prokurator Wojewódzki w Koszalinie, 
Zofi a Kic, bez zawodu, zamieszkała: Kąty, ul. Malinowa 25 b

Wniosek o ubezwłasnowolnienie
Wnoszę:
o ubezwłasnowolnienie całkowite (częściowe) Zofi i Kic, urodzonej dnia 
20 grudnia 1960 roku w Świdwinie, córki Izydora i Grety małżonków 
Jagodzkich, zamieszkałych w Świdwinie, ul. Pomorska 4/6, 
woj. koszalińskie.
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Nadto wnoszę:
o ustanowienie doradcy tymczasowego celem strzeżenia jej praw w toku po-
stępowania i zarazem wskazuję jako kandydata na doradcę tymczasowego 
Feliksa Jagodzkiego, zam. w Białogardzie, ul. Asnyka 3/5.

UZASADNIENIE
Zofi a Kic, urodzona w dniu 20 grudnia 1960 roku w Świdwinie, jako córka 
Izydora i Grety małżonków Jagodzkich jest moją żoną od dnia 18 lipca 1981 
roku.

Dowód: odpis aktu małżeństwa
Zofi a Kic jest psychicznie chora. Objawy tej choroby ujawniły się w roku 1990. 
Stan jej zdrowia uległ zdecydowanemu pogorszeniu w lecie 1996 roku i, o ile 
w pierwszym okresie choroby wykonywała różne prace domowe, to od po-
czątku 1997 roku odmówiła jakiegokolwiek udziału w najprostszych pracach, 
od trzech miesięcy przebywa w szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Wonieściu.

Dowód: zaświadczenie ze Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Wo-
nieściu.

Prowadzenie przeze mnie sklepu stwarza konieczność współdecydowania 
o niektórych sprawach, a zwłaszcza udziału przy podejmowaniu zobowiązań, 
także przez moją żonę. Jej wyłączenie z współuczestniczenia w działalności 
gospodarczej stwarza konieczność jej ubezwłasnowolnienia.

(podpis)

Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa 
2. Zaświadczenie ze szpitala 
3. Odpis wniosku i załączników
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Podstawa prawna:
1.  Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

(Dz.U.2015.163 t.j.),
2.  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U.189, poz. 1598, z późn. zm.),
3.  Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 

16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy,

4.   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfi kowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1358),

5.   Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.
(Dz.U. Nr 9 poz. 59, z późn. zm.),

6.   Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 (Dz.U.2014.101 t.j., z późn. zm.),

7.  Regulamin Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej 
w Warszawie,

8.   Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 9 października 2000 r. 
(Dz.U.2013.267 t.j. z późn. zm.),

9.   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy 
notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U.2013.237 t.j., z późn. zm.),

10.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy 
społecznej z dnia 31 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. Nr 278),

11.  Rozporządzenie w sprawie zweryfi kowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 14 lipca 2015 r. 
(Dz. U. z 2015 poz. 1058)

12.  Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U.748 t.j. z późn. zm.),
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13.   Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofi arami represji wojen-
nych i okresu powojennego z dnia 24 stycznia 1991 r. (Dz.U.2014.1206 r. t.j.),

14.  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

15.     Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 
12 października 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 1255),

16.  Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U.2014.121 t.j. z późn. zm.),

17.  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
(Dz.U.2014.1502 t.j.,z późń. zm),

18.   Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567 t.j., z późn. zm.)
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7| Wokół rodziny

Pani Janina i pan Marek są małżeństwem prawie 40 lat. 
Dwa lata temu pan Marek stracił pracę. Pani Janina jest na 
emeryturze, ale jej świadczenie jest bardzo niskie. Sytuacja 
fi nansowa rodziny stała się ciężka. W końcu pan Marek zna-
lazł pracę, jednak 150 km od domu. Długo się nie zastana-
wiał. Wynagrodzenie było atrakcyjne, a  praca interesująca. 
W miejscowości gdzie podjął pracę wynajął pokój „przy ro-
dzinie”. Początkowo przyjeżdżał w każdy weekend, a nawet 
zdarzało się, że w piątki kończył pracę wcześniej (w ciągu ty-
godnia pracował dłużej) i już po południu był w domu. Z cza-
sem zaczął przyjeżdżać rzadziej, oddawał żonie mniej pie-
niędzy niż na początku, nie potrafi li się ze sobą porozumieć. 
W końcu pan Marek przyznał, że spotkał inną kobietę i chce 
z nią ułożyć sobie życie. Dzieci są już dorosłe, założyły swo-
je rodziny, mieszkają osobno. Pan Marek prosi panią Janinę, 
by zgodziła się na rozwód. Na domiar złego syn pani Janiny 
i pana Marka, który ma dziecko z poprzedniego, nieformalne-
go związku, stracił pracę i przestał płacić alimenty na dziecko 
(wnuka pani Janiny).

Pani Janina zastanawia się nad najkorzystniejszym dla 
niej rozwiązaniem sytuacji, w jakiej się znalazła. Zastanawia 
się nad rozwodem, ale bierze też pod uwagę separację.

7.1. Co oznacza rozwód w wieku 60+

Dla pani Janiny decyzja o tym czy rozwieść się z mężem jest 
bardzo trudna. Dla każdego podjęcie takiego kroku jest sytuacją 
trudną i nieprzyjemną. Czasem jest to jednak najlepsze wyj-
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ście. Rozwodzą się nie tylko ludzie młodzi, ale również senio-
rzy. Rozwód w starszym wieku może wynikać z różnych przy-
czyn - czasem jest to decyzja, która była odkładana na później 
(byliśmy ze sobą ze względu na dobro dzieci, a jak one doro-
sły, to chcemy w końcu zająć się sobą), czasem jest to kwestia 
stopniowego zaniku więzi i  jednoczesnego narastania napięć 
i konfl iktów, co powoduje, że życie razem staje się nie do znie-
sienia. Mogą też pojawić się zdrady, nałogi albo odkrywamy, 
że tak naprawdę człowiek z którym żyliśmy przez wiele lat jest 
zupełnie inny, niż nam się wydawało. Powodów może być ty-
siące i nie sposób ich wszystkich wymienić, bo życie pisze różne 
scenariusze, czasem lepsze niż w niejednej telenoweli.
 Rozwiązania małżeństwa przez rozwód może żądać każdy 
z małżonków. Może to jednak nastąpić w  sytuacji zupełnego 
i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami 
więź duchowa, tzn. nie darzą się już uczuciem, fi zyczna – brak 
współżycia ani gospodarcza, czyli nie prowadzą wspólnego 
gospodarstwa domowego, mają oddzielne budżety, nie robią 
razem zakupów, nie gotują wspólnie, a więc gdy małżeństwo 
całkowicie przestaje funkcjonować.
 Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli problemy małżeńskie 
rozpoczęły się jakiś czas temu (może to być kilka miesięcy lub 
kilka lat) i trwają nadal, a wszystko wskazuje na to, że powrót 
małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Uwaga! Sąd orzeknie rozwód jeśli obie wyżej opisane 
przesłanki są spełnione łącznie.
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Istnieją sytuacje, w których pomimo trwałego i zupełnego roz-
kładu pożycia sąd rozwodu nie orzeknie. Rozwodu nie otrzy-
mamy gdy:

∙  żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, 
chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na orzeczenie 
rozwodu,

∙  jeśli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich 
dzieci.

 Obecnie nie ma już rozprawy pojednawczej, ale jeśli istnieją 
szanse na utrzymanie małżeństwa sąd w ramach postępowania 
proponuje nam mediacje. Ponadto, w każdym momencie toczą-
cej się sprawy o rozwód (separację) sąd może skierować strony 
do mediacji aby polubownie załatwić sporne kwestie dotyczące 
spraw fi nansowych, alimentów, mieszkaniowych podlegają-
cych rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód.
 Aby uzyskać rozwód najpierw trzeba napisać pozew (wzór 
takiego pozwu, pomoc w sformułowaniu uzasadnienia można 
uzyskać w BPO). Pozew rozwodowy składamy do sądu okrę-
gowego (wydział cywilny) właściwego dla ostatniego naszego 
wspólnego miejsca zamieszkania o  ile choć jedno z nas tam 
jeszcze przebywa. Jeżeli nie, to pozew składamy do sądu okrę-
gowego miejsca zamieszkania strony pozwanej (małżonka, 
przeciwko któremu kierujemy powództwo), a  gdy nieznane 
jest jej miejsce zamieszkania – do sądu okręgowego miejsca 
zamieszkania powoda (osoby składającej pozew czyli naszej). 
Opłata od złożonego pozwu wynosi 600,- zł. Jest to opłata sta-
ła. Składając pozew o  rozwód musimy ją uiścić lub wystąpić 
o  zwolnienie od kosztów. Możemy występować o  zwolnie-
nie od kosztów sądowych o ile nasza sytuacja materialna jest 
na tyle trudna, że nie jesteśmy w  stanie ponieść tych kosz-
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tów bez uszczerbku w utrzymaniu siebie i rodziny. Sąd wydaje 
postanowienie o tym, czy z tych kosztów nas zwalnia czy nie, 
przed rozpoczęciem rozprawy. Sąd bierze pod uwagę zarówno 
naszą obecną sytuację fi nansową, ale również możliwość na-
szego fi nansowego przygotowania się do sprawy rozwodowej. 
W  odmowie zwolnienia z  kosztów sąd może argumentować, 
że decyzję o rozwodzie podejmowaliśmy przez jakiś czas, więc 
mogliśmy sobie odłożyć pieniądze na ten cel. Jeśli złożyliśmy 
pozew i wnieśliśmy opłatę, a  sąd orzeknie o winie naszego 
współmałżonka, to on poniesie koszty a my otrzymamy zwrot 
wpłaconej kwoty. Jeśli sąd orzeknie rozwód bez orzeczenia 
o winie lub wina będzie obopólna, to wówczas wniesiona przez 
nas opłata zostanie podzielona pomiędzy współmałżonków.
 Pozew musimy własnoręcznie podpisać i  złożyć do sądu 
w  dwóch egzemplarzach (oryginał i  odpis dla drugiej stro-
ny). Do pozwu dołączamy odpis skróconego aktu małżeństwa 
i zaświadczenie o dochodach (o ile występujemy o zwolnienie 
z kosztów) oraz inne dokumenty poświadczające naszą sytu-
ację. Wniosek o zwolnienie od kosztów składa się na specjalnym 
formularzu, dostępnym w gmachu sądu.
 W wyroku orzekającym rozwód sąd ma obowiązek ustalenia, 
czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, chyba 
że obie strony zgodnie wniosą o zaniechanie orzeczenia o wi-
nie. Sąd może orzec:
1.   rozwód bez orzekania o winie,
2. rozwód z winy obu stron,
3.  rozwód z winy pozwanego (strony przeciwko której skiero-

wane jest powództwo),
4. rozwód z winy powoda (strony składającej pozew),
5. rozwód bez winy małżonków (przyczyny niezawinione).

Wokół rodziny
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 Z chwilą orzeczenia rozwodu między małżonkami powstaje 
„rozdzielność majątkowa”. Oznacza to, że to co nabyliśmy do 
dnia rozwodu czy separacji jest nadal wspólne. Dopiero po po-
wstaniu rozdzielności majątkowej możemy się starać o podział 
majątku wspólnego.
 Wyjątkowo, występując o  rozwód, czy separację możemy 
jednocześnie wystąpić do sądu o podział majątku wspólnego. 
Jednak sąd tego dokona, tylko wtedy, gdy podział majątku nie 
spowoduje przedłużenia postępowania o rozwód, czy separa-
cję. Czyli zazwyczaj wtedy, gdy zgadzamy się ze współmałżon-
kiem w kwestii rozstania i  tego jak podzielić się majątkiem, 
a do pozwu dołączymy zgodny projekt takiego podziału. Jeśli 
takiej zgody nie ma, to zazwyczaj sąd oddala wniosek o podział 
majątku i dopiero po zakończeniu sprawy o  rozwód czy se-
parację możemy ponownie składać do sądu wniosek o podział 
majątku wspólnego.
 Wyrok rozwodowy wydany przez sąd I  instancji staje się 
prawomocny, jeżeli nie zostanie od niego złożona apelacja.
 Rozwód w wieku 60+ tak jak i w każdym innym wieku nie 
rozwiązuje wszystkich problemów i niesie za sobą sprawy, któ-
re należy załatwić po orzeczeniu o ustaniu małżeństwa.
 Jeżeli strony mieszkają razem to sąd w wyroku rozwodo-
wym orzeka tylko o sposobie korzystania z mieszkania. Jeżeli 
współmałżonek zachowuje się nagannie i swoim rażącym po-
stępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkanie, możemy 
wystąpić o  jego eksmisję, bez względu na rodzaj mieszkania, 
które zajmujemy (komunalne, spółdzielcze, własne). Jeśli byli 
małżonkowie mieszkają razem, to w zależności od relacji pa-
nujących między nimi wspólne przebywanie pod jednym da-
chem może być bardzo uciążliwe. Ten problem możemy pró-
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bować rozwiązać.
 Jeśli jest to mieszkanie własne (obojga małżonków), może-
my je wspólnie sprzedać i podzielić otrzymaną kwotę. Potem 
każdy idzie „w swoją stronę”. Jeśli mieszkanie jest dość duże 
możemy próbować zamienić na dwa mniejsze. Strona będąca 
w  lepszej kondycji fi nansowej może zostawić mieszkanie so-
bie spłacając byłego współmałżonka. Oczywiście wszystkie te 
działania wymagają zgody obu zainteresowanych stron, dlate-
go warto w takiej sytuacji pamiętać o możliwości skorzystania 
z mediacji.
Jeśli byli współmałżonkowie zajmują lokal komunalny, gdzie 
oboje byli najemcami, wówczas możemy wystąpić do urzę-
du dzielnicy o  rozkwaterowanie, szukać chętnych do zamia-
ny na tzw. „wolnym rynku” lub wystąpić do sądu o rozliczenie 
wspólnego prawa do najmu w ramach podziału majątku dorob-
kowego. Wbrew temu co się powszechnie uważa, najem przez 
sąd jest traktowany jak majątek dorobkowy.
 Taki sam sposób postępowania odnośnie wspólnego miesz-
kania jest przy rozwodzie i separacji.
W chwili zawierania małżeństwa nikt nie myśli o tym, że może 
się ono kiedyś rozpaść. Przyjmujemy nazwisko współmałżonka 
sądząc, że będziemy razem do końca życia. Po rozwodzie może-
my powrócić do pierwotnie noszonego nazwiska (nie obejmuje 
to dzieci pochodzących z małżeństwa), przez złożenie oświad-
czenia przed kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego 
w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia 
rozwodowego.
 Podejmując decyzje o rozwodzie musimy wiedzieć, że pocią-
ga on za sobą pewne określone skutki:

∙  nie dziedziczymy ustawowo po byłym współmałżonku,
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∙  nie otrzymamy renty rodzinnej po byłym współmałżonku, 
chyba, że będziemy mieli zasądzone od byłego współmał-
żonka alimenty na naszą rzecz.

7.2.  Różnice między rozwodem a separacją

Czasem zdarza się tak, że z różnych powodów np. religijnych, 
skomplikowanych sytuacji rodzinnych lub materialnych nie 
chcemy występować o rozwód pomimo, że nasze małżeństwo 
faktycznie przestaje istnieć. Wówczas możemy wystąpić o se-
parację.
 Rozwód jest ostatecznym rozwiązaniem małżeństwa. Roz-
wiązaniem od którego nie mamy odwrotu. Jeśli po jakimś czasie 
po zapadnięciu rozwodu dojdziemy do wniosku, że był to zły 
krok i ponownie chcemy być razem, również formalnie (urzę-
dowo), to musimy ponownie zawrzeć związek małżeński.
 Separacja, w przeciwieństwie do rozwodu nie jest tak dra-
stycznym rozwiązaniem, nie likwiduje możliwości pogodze-
nia się małżonków i powrotu do wspólnoty małżeńskiej. Ma to 
istotne znaczenie dla nas, jeżeli zostaliśmy wychowani w wie-
rze katolickiej i nie uznajemy rozwodu cywilnego, a z drugiej 
strony nie widzimy szans dalszego trwania w związku małżeń-
skim. Zwłaszcza, że separację od stołu i łoża dopuszcza także 
prawo kanoniczne.
Separacja – w odróżnieniu od rozwodu – to prawne rozłączenie 
małżonków bez rozwiązywania małżeństwa.
Separacja nie jest obowiązkowym etapem przed ewentualnym 
rozwodem.
 Pozew o separację składamy do tego samego sądu co pozew 
o rozwód. Opłata za pozew o separację jest również taka, jak za 
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pozew o rozwód (600,- zł), chyba że składamy zgodny wniosek 
o  separację. Wówczas opłata wynosi 100,- zł. Zgodny pozew 
o separację nie jest jednak możliwy, jeśli mamy wspólne mało-
letnie dzieci. Podstawy do uzyskania zwolnienia z kosztów przy 
separacji są takie jak przy rozwodzie. Koszty separacji są dzie-
lone pomiędzy współmałżonków w zależności od ustalenia ich 
winy.
 Pozew o separację musimy własnoręcznie podpisać i złożyć 
do sądu w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis dla drugiej 
strony).
W wyroku orzekającym separację sąd orzeka o winie współ-
małżonka lub jej braku, chyba że jest to zgodny wniosek mał-
żonków.
Zasadnicze różnice miedzy skutkami rozwodu i separacji:

Po rozwodzie Po separacji

Można zawrzeć ponownie 
związek małżeński

Nie jest możliwe zawarcie
nowego małżeństwa

Wyroku rozwodowego 
nie można cofnąć

Separację w każdej 
chwili można znieść

Można wrócić do 
poprzedniego nazwiska

Nie ma możliwości powrotu
do poprzedniego nazwiska

Okres płacenia alimentów na 
małżonka jest ograniczony 
w niektórych przypadkach 
do 5 lat

Czas alimentacji
jest nieograniczony
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Nie ma obowiązku 
wzajemnej pomocy

Istnieje obowiązek wzajemnej 
pomocy, jeżeli wymaga tego 
sytuacja

7.3. Kiedy możemy uzyskać alimenty?

Co do zasady współmałżonkowie, a także dzieci są obarczone 
obowiązkiem zapewnienia sobie nawzajem godnych warunków 
życia. Jeśli obowiązek ten nie jest wypełniany możemy wystąpić 
do sądu o zasądzenie alimentów; także w sytuacji rozwodu.
 Jeśli wyrok rozwodowy został orzeczony z wyłącznej winy 
współmałżonka to do wystąpienia o alimenty wystarczy, że sy-
tuacja materialna małżonka niewinnego istotnie się pogorszyła 
w wyniku rozwodu np. były małżonek osiągał znacznie wyższe 
zarobki lub dużo wyższą emeryturę. Nie musimy być wówczas 
w niedostatku. Czas przez jaki będziemy otrzymywać alimen-
ty jest nieograniczony. Obowiązek ten wygasa jednak z chwilą 
zwarcia nowego małżeństwa przez małżonka uprawnionego do 
pobierania alimentów.
 Jeśli natomiast sąd nie orzeka o winie lub orzeka o winie 
obu stron, wówczas każdy z byłych małżonków może wystąpić 
o alimenty do byłego współmałżonka, jeśli rozwód spowodu-
je, że znajdzie się w niedostatku. Alimenty takie wypłacane są 
przez 5 lat, chyba, że sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności 
na wniosek zainteresowanego przedłuży ten termin.
 Wydając wyrok alimentacyjny sąd bierze pod uwagę nasze 
potrzeby ale również możliwości drugiej strony. Czasem zda-
rza się, że sytuacja materialna byłego małżonka jest na tyle zła, 
że pomimo, iż mamy prawo i podstawy wystąpić o alimenty to 
sąd ich nie zasądzi. Wówczas pozostaje nam jeszcze możliwość 
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wystąpienia do sądu o zasądzenie dla nas alimentów od na-
szych dzieci lub dorosłych wnuków.

7.4. Czy musimy płacić alimenty wnukom?

Obowiązek alimentacyjny w  stosunku do dzieci mają przede 
wszystkim ich rodzice. Obowiązek alimentacyjny rodziców 
trwa dopóty, dopóki dzieci nie są w  stanie się same utrzy-
mać. Rodzice mogą zostać zwolnieni z obowiązku dostarczania 
dziecku środków utrzymania i wychowania tylko w przypadku 
posiadania przez dziecko wystarczających dochodów z wła-
snego majątku, co jest sytuacją rzadko spotykaną. Trzeba za-
znaczyć, iż chodzi tu wyłącznie o dochody z majątku (odsetki, 
czynsze), a nie o substancję majątku, która w zasadzie powin-
na być nienaruszona.

 O uchyleniu obowiązku alimentacyjnego decyduje sąd.
 Dopiero gdy rodzice nie są w stanie wypełnić swego obo-
wiązku, a dziecko nie jest w stanie się samo utrzymać może 
ono lub rodzic czy opiekun prawny w  jego imieniu wystąpić 
o alimenty od dziadków. Jest to w ostatnim czasie praktykowa-
ne coraz częściej. Taki pozew (wolny od opłaty sądowej) składa 
się do sądu rodzinnego.
 Tak więc obowiązek alimentacyjny dziadków powstaje po 
obowiązku alimentacyjnym rodziców.
 O tym czy dany pozew jest zasadny decyduje zawsze sąd, 
który indywidualnie bada każdą sytuację.
 Jeśli sąd zdecyduje, że mamy płacić alimenty na wnuka, 
a my się z tym nie zgadzamy możemy się odwoływać do sądu 
wyższej instancji. Zawsze wraz z wyrokiem otrzymamy po-
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uczenie o tym gdzie i w jakim terminie należy złożyć apelację. 
Złożenie apelacji w  terminie jest bardzo ważne, bo apelacja 
złożona po terminie nie zostanie przez sąd rozpoznana.

7.5.  Kiedy ktoś nas krzywdzi czyli przemoc 
w rodzinie

Gdy pod jednym dachem mieszka kilka osób, które pełnią 
w rodzinie różne role, mają odmienne potrzeby i poglądy na 
wiele spraw, to naturalną rzeczą jest, że czasami dochodzi do 
konfl iktów. Jeśli jednak nie potrafi my ich rozwiązywać polu-
bownie, jeśli w grę wchodzą negatywne emocje, wyzwiska, rę-
koczyny, to mamy do czynienia z przemocą w rodzinie.
 Przemoc może występować pod różnymi postaciami. Naj-
częściej spotykana, a może tylko najczęściej ujawniana, to 
przemoc fi zyczna, której skutki zewnętrzne (siniaki, otarcia 
i inne obrażenia) są najbardziej widoczne. Inne formy przemo-
cy np. psychicznej są może mniej widoczne, ale również bardzo 
dotkliwe, potrafi ą prześladować nas przez całe życie. Możemy 
mieć także do czynienia z przemocą seksualną i ekonomiczną.
 Przemocy fi zycznej doświadczamy gdy ktoś nas np. po-
pycha, obezwładnia, przytrzymuje, kopie, dusi, bije, ciska 
przedmiotami, parzy, polewa substancjami żrącymi, używa 
w stosunku do nas jakiejkolwiek broni, ale także nie udziela 
koniecznej pomocy, itp.
 Przemoc psychiczna, to sytuacje gdy ktoś wyśmiewa nasze 
poglądy, wyznanie religijne, pochodzenie, karze nas odma-
wiając swych uczuć, zainteresowania, szacunku, stale nas kry-
tykuje, wmawia nam chorobę psychiczną, izoluje społecznie 
(kontroluje i ogranicza kontakty z innymi osobami), ogranicza 
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godziny snu, wydziela pożywienie, wyzywa, poniża, upokarza, 
zawstydza, stosuje groźby, itp.
 Przemocy seksualnej możemy doświadczyć przez wymu-
szanie pożycia seksualnego, ale także przez wymuszanie ta-
kich jego form, których nie akceptujemy, jak również przez de-
monstrowanie zazdrości, krytykę zachowań seksualnych, itp.
 Przemoc ekonomiczna to np. odbieranie zarobionych pie-
niędzy, uniemożliwianie i zniechęcanie do podjęcia pracy za-
robkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych po-
trzeb rodziny.
 Przemoc jest problemem wstydliwym, do którego ciężko się 
przyznać. Jest to jednak przestępstwo i zawsze należy fakt jej 
występowania zgłaszać na policję. Policja powinna zastosować 
tzw. procedurę „Niebieskiej Karty”. Jest to ważny dokument, 
w którym policja ma obowiązek opisać zastaną w domu sytu-
ację i wszelkie podjęte działania. Taka karta może potem sta-
nowić ważny dowód w sprawie sądowej (karnej, przeciwko jej 
sprawcy, ale także np. w sprawie rozwodowej, gdy będziemy 
chcieli udowodnić winę współmałżonka).
 Przemoc możemy również zgłosić do pracownika socjalnego 
z ośrodka pomocy społecznej, lekarza pierwszego kontaktu lub 
do prokuratury.
Prawo chroni osoby dotknięte przemocą. Zgodnie z  ustawą 
o  przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie, osobie dotkniętej 
przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy w formie:
1.  badania lekarskiego, które pomoże ustalić rodzaje uszko-

dzeń ciała (tzw. obdukcja może być potem ważnym dowo-
dem przeciwko sprawcy przemocy);

2.  poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, za-
wodowego i rodzinnego;
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3. interwencji kryzysowej i wsparcia;
4.  ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez sądowe unie-

możliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze 
wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny miesz-
kania – eksmisja sprawcy przemocy oraz sądowy zakaz 
kontaktowania się i zbliżania do osoby pokrzywdzonej;

5.  zapewnienia bezpiecznego schronienia w specjalistycznym 
ośrodku wsparcia dla ofi ar przemocy w rodzinie;

6.  zapewnienia osobie dotkniętej przemocą (która nie posiada 
tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą lo-
kalu) pomocy w uzyskaniu mieszkania.

 Przemoc jest tematem bardzo trudnym. Nie jest łatwo prze-
stać być jej ofi arą. Ważne jednak, abyśmy mieli odwagę szu-
kać pomocy i odważyli się fakt przemocy zgłosić na Policję lub 
Prokuraturę. Jedną z najbardziej znanych organizacji specjali-
zujących się w udzielaniu pomocy ofi arom przemocy domowej 
jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofi ar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” prowadzące m.in. całodobowe poradnictwo 
telefoniczne pod numerem 800 120 002.

7.6. Eksmisja sprawcy przemocy

Istnieje pewien szczególny tryb zgodnie z którym można eks-
mitować sprawcę przemocy. Wniosek o  taką eksmisję prze-
ciwko małżonkowi/partnerowi lub innemu członkowi rodziny 
wspólnie zajmującemu mieszkanie może złożyć współmałżo-
nek lub partner lub inny członek rodziny wspólnie zajmujący 
mieszkanie, jeżeli sprawca swoim zachowaniem polegającym 
na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążli-
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wym wspólne zamieszkiwanie.
 Wniosek składamy do wydziału cywilnego sądu rejonowe-
go właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sprawcy, 
w dwóch egzemplarzach z załącznikami i kopiami załączników 
dla uczestnika postępowania. Opłata sądowa od takiego wnio-
sku wynosi 40 zł. 

Ważne! Sprawa rozpoznawana jest w trybie specjal-
nym przyśpieszonym, w  postępowaniu nieprocesowym, 
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 Orzeczenie sądu staje się wykonalne z  chwilą ogłoszenia. 
Eksmisja sprawcy przemocy możliwa jest nawet jeśli jest on 
właścicielem lub współwłaścicielem lokalu. 
 Orzeczenie eksmisji w tym trybie nie oznacza, że eksmito-
wany traci prawa do mieszkania. Traci on prawo do korzysta-
nia z mieszkania i jest zobowiązany do jego opuszczenia.

7.7.  Konfl ikty międzypokoleniowe – dlaczego 
warto korzystać z mediacji?

W wielu rodzinach jest tak, że w jednym mieszkaniu przebywa 
na stałe kilka osób w różnym wieku. Wtedy czasami docho-
dzi do międzypokoleniowych konfl iktów. Zazwyczaj miesz-
kają razem rodzice, dzieci i wnuki. Zdarza się, że powierzch-
nia i wyposażenie lokalu nie są wystarczające dla wielu osób. 
Wywołuje to spory dotyczące korzystania ze wspólnej kuchni 
i  łazienki, czasu przebywania w  tych pomieszczeniach oraz 
udziału w  odpłatności za użytkowane mieszkanie. W wielu 
przypadkach zdarza się, że dorosłe dzieci, które same założyły 
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rodzinę nie widzą potrzeby płacenia za użytkowanie miesz-
kania. Tak więc utrzymanie lokalu nierzadko spada na barki 
rodziców emerytów lub rencistów. Oczywiście jeżeli mamy 
tytuł prawny do lokalu (najem, własność) możemy dochodzić 
swoich roszczeń na drodze sądowej, ale zazwyczaj jeszcze 
bardziej zadrażnia to, i tak już napiętą, sytuację w rodzinie. 
Zanim wystąpimy na drogę sądową warto jednak skorzystać 
z mediacji.
 Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania 
konfl iktów między członkami rodziny. Lepiej skorzystać z me-
diacji na wczesnym etapie konfl iktu. W odróżnieniu od innych 
sposobów rozwiązywania konfl iktów, mediacja bazuje na prze-
konaniu, że możliwe jest doprowadzenie do sytuacji obopólnej 
wygranej, czyli do zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb 
i interesów. Oznacza to, że w mediacji nie ma strony przegranej. 
Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia 
prowadzi do wytworzenia w stronach poczucia odpowiedzial-
ności za wypracowane rozwiązanie i w  konsekwencji prze-
strzeganie jego zasad. Istotą mediacji jest prowadzenie jej przez 
mediatora, osobę z zewnątrz, nie związaną z żadną ze stron 
konfl iktu. Warto jest korzystać z profesjonalnych mediatorów.
 Mediacje mogą być prowadzone przez mediatorów wpisa-
nych na listy znajdujące się w sądach okręgowych. Bezpłatne 
mediacje prowadzone są też przez niektóre organizacje poza-
rządowe. Mediacje zalecane przez sąd w toku postępowania są 
bezpłatne.
 Wynikiem mediacji powinny być na nowo określone zasady 
wspólnego życia w jednym lokalu mieszkalnym, z uwzględnie-
niem obowiązków, również fi nansowych, wszystkich miesz-
kańców.
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7.8. Możesz to zrobić sam – wzory pism

∙  wzór pozwu o rozwód

∙  wzór pozwu o separację

∙  wzór pozwu o alimenty na rozwiedzionego małżonka

∙  wzór wniosku o podział majątku po rozwodzie

Wzór pozwu o rozwód

Miejscowość.............
data ………………........

Sąd Okręgowy w …....…
Adres

Powód(on)/powódka(ona) 
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby dążącej do 

rozwodu)

Pozwana/pozwany 
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, z którą powód 

pragnie się rozwieść)

Pozew o rozwód

Wnoszę o:
rozwiązanie przez rozwód z zaniechaniem orzekania o winie (z winy 
współmałżonka) małżeństwa powoda/ki ..............................z pozwaną/
ym............................, które to małżeństwo zostało zawarte w dniu ………… 
przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ......................(nr aktu mał-
żeństwa...............................................),
Zasądzenie kosztów sądowych wg norm przepisanych.
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UZASADNIENIE
Własnymi słowami należy opisać przebieg wydarzeń od momentu nawiąza-
nia znajomości, sformalizowania związku, aż do momentu, w którym zdecy-
dowani jesteśmy się rozwieść.
Istotne jest, aby przedstawić następujące fakty:
kiedy małżeństwo zostało zawarte (dołączyć skrócony odpis aktu małżeń-
stwa)
opisać jak układały się relacje,
kiedy i w jakich okolicznościach małżeństwo się rozpadło, od kiedy brak jest 
wszelkich kontaktów i więzi.
wskazać, czy małżonkowie posiadają wspólne dzieci, wskazać rodziców 
dzieci i kwestie ich wychowania i utrzymania,
określić kwestie mieszkaniowe małżonków, gdzie i na podstawie jakiego 
tytułu zamieszkiwali, czy nadal mieszkają razem

(podpis)
Załączniki (wymienić wszystkie, np.):
odpis skrócony aktu małżeństwa stron,
zaświadczenie o dochodach powódki/da .................... z dnia…..............................
....................................
zaświadczenie o dochodach pozwanego/nej ...........z dnia....................................
odpis pozwu i kserokopie załączników.
dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Wzór 2: Pozew o separację

miejscowość i data
Sąd Okręgowy w …....…

Adres
Powód (on)/powódka (ona) 

(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby dążącej do 
rozwodu)

Pozwana/pozwany 
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, z którą powód 

pragnie się rozwieść)
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Pozew o separację

Wnoszę o:
orzeczenie separacji z zaniechaniem orzekania o winie (z orzeczeniem o wi-
nie) małżeństwa powoda/ki ………………… z pozwaną/ym…………………………, 
które to małżeństwo zostało zawarte w dniu…........... Przed Kierownikiem 
Urzędu stanu Cywilnego w…………….. (nr aktu małżeństwa…….),

zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm 
przepisanych.

UZASADNIENIE
Własnymi słowami należy opisać przebieg wydarzeń od momentu nawiąza-
nia znajomości, sformalizowania związku, aż do momentu, w którym zdecy-
dowani jesteśmy na separację.

Istotne jest, aby przedstawić następujące fakty:
–  wskazać osoby małżonków, opisać przebieg znajomości, czas formalizacji 

małżeństwa w miarę możliwości potwierdzić do dokumentami – np. odpis 
skrócony aktu małżeństwa,

–  zobrazować kwestie relacji między mężem i żoną, w czasie związku na 
płaszczyźnie ekonomicznej, duchowej i fi zycznej,

–  wskazać, czy małżonkowie posiadają wspólne dzieci, wskazać rodziców 
dzieci i kwestie ich wychowania i utrzymania,

–  określić kwestie mieszkaniowe małżonków, gdzie i na podstawie 
jakiego tytułu zamieszkiwali, czy nadal mieszkają razem

(podpis)
Załączniki:
odpis skrócony aktu małżeństwa stron
zaświadczenie o dochodach powódki…… z dnia…......
zaświadczenie o dochodach pozwanego…… z dnia.....
odpis pozwu i kserokopie załączników
dowód uiszczenia opłaty sądowej.
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Wzór pozwu o zasądzenie alimentów na rzecz 
rozwiedzionego małżonka

Miejscowość.............
data ………………........

Sąd Okręgowy w …....…
Adres

Powód (on)/powódka (ona) 

(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby żądającej 
alimentów)

Pozwana/pozwany 
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, 
którą pozywamy o alimenty)

Pozew o alimenty

Wnoszę o:
zasądzenie od pozwanej/go ….................….. na rzecz powódki/da alimentów 
w kwocie…......... miesięcznie płatnych do dnia 10 każdego miesiąca z góry, 
z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminów płatności 
którejkolwiek z rat, poczynając od dnia ……..

przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powódki/da, a w przy-
padku nieobecności pozwanego/ej – o wydanie wyroku zaocznego

dopuszczenie dowodu z zeznań świadka….................(imię, nazwisko i adres 
świadka)

UZASADNIENIE
Własnymi słowami należy opisać przebieg wydarzeń od momentu uzyskania 
rozwodu. Istotne jest, aby przedstawić następujące fakty:

 – opisać sytuację materialną powoda/ki
 – opisać sytuację materialną pozwanego/ej
 – wykazać pogorszenie sytuacji powoda/ki

(podpis)
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Załączniki:
odpis prawomocnego wyroku rozwodowego
zaświadczenie o dochodach powoda/ki
rachunki potwierdzające ponoszone wydatki
odpis pozwu wraz z załącznikami

Wzór wniosku o podział 
majątku dorobkowego

Miejscowość.............
data ………………........

Sąd Rejonowy
Wydział Cywilny

Adres
Wnioskodawczyni/wca: 
(tu wpisujemy imię, nazwisko, adres osoby składającej wniosek)
Uczestnik/czka: 
(tu wpisujemy imię, nazwisko, adres byłego męża/żony)
Wartość przedmiotu sprawy: zł

Wniosek o podział majątku wspólnego

Wnoszę o 
ustalenie, że w skład majątku wspólnego byłych małżonków …….....................
........… wchodzą następujące składniki majątkowe: (tu wymienić wszystko co 
małżeństwo posiada np. samochód, mieszkanie, działka)

dokonanie podziału w ten sposób, że: (tu wpisujemy dokładnie co ma komu 
przypaść w udziale, ewentualnie propozycja spłaty)

Zwolnienie mnie z kosztów sądowych
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UZASADNIENIE
Własnymi słowami opisujemy:
kiedy zostało zawarte małżeństwo
kiedy nastąpił rozwód
kiedy zostały nabyte przedmioty podlegające podziałowi
opisać sytuację fi nansową osoby składającej wniosek
Załączniki: (podpis)
Odpis wyroku rozwodowego.
Odpis księgi wieczystej.
Odpis wniosku i załączników.
Dowód uiszczenia opłaty sądowej.
…………………..........……….……
……..……………………….., dnia ……….………………… roku
  (miejscowość)                             (data)

Wzór 2: Wnioskek o eksmisję z art. 11 a 
Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie 

  
Sąd Rejonowy

w ………………
Wydział Cywilny

ul. ……..………………….........
………… - ………… .…………………..

(kod pocztowy)    (miejscowość)
Wnioskodawca: ……………................................................
(imię, nazwisko osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, adres zamieszkania)
Uczestnik:   …………………….....................................
    .....................................................................
(imię, nazwisko sprawcy, adres zamieszkania)
Wartość przedmiotu sporu ............................................... zł 
(kwota odpowiadająca wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu) 
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WNIOSEK
w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o zobowią-
zanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania

Wnoszę o:
1. zobowiązanie uczestnika postępowania ........................ (imię i nazwisko 
sprawcy przemocy) do opuszczenia mieszkania położonego w ....................
.................................. przy ulicy ……………………………................ nr domu ............ 
nr mieszkania ........., które to mieszkanie uczestnik postępowania zajmuje 
wspólnie z wnioskodawcą,
2. zobowiązanie uczestnika postępowania do zwrotu wnioskodawcy ponie-
sionych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE
(W uzasadnieniu własnymi słowami): 

-  opisujemy z jakiego powodu wnioskodawca domaga się opuszczenia przez 
uczestnika lokalu - konkretne akty przemocy i dowody na ich poparcie 
(np. zeznania świadków, obdukcje, zaświadczenie lekarskie itp), podaje-
my kiedy i w  jaki sposób do przemocy doszło, wobec kogo była ona sto-
sowana, jakie były skutki (np. uszkodzenia ciała, zniszczenie mienia itp), 

-  wskazujemy, że wnioskodawca i  uczestnik mieszkają razem (można 
dołączyć dowód np. w postaci umowy najmu), podkreślamy, że uczest-
nik postępowania swym postępowaniem uniemożliwia dalsze wspólne 
zamieszkiwanie,

-  wskazujemy stopień pokrewieństwa wnioskodawcy i  uczestnika, jeśli 
w domu są dzieci, to podajemy ich wiek, wymieniamy także inne osoby 
wspólnie zamieszkujące,

-  uzasadniając żądanie zobowiązania uczestnika do zwrotu poniesionych 
przez wnioskodawcę kosztów sądowych, opisujemy krótko sytuację mate-
rialną wnioskodawcy (z czego się utrzymuje, jakie ma wydatki).

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
- odpis wniosku z załącznikami;
- ………………………
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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U.2014.101 t.j. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz.U.2015.583 t.j. z późn zm.)
Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz.U.2014.1025 t.j. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U.2015.1390 t.j. z późn. zm.)
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8|  Nie wszystko złoto co się świeci, czyli 
co każdy obywatel wiedzieć powinien

Pani Janina ma 79 lat i od ponad 10 lat jest wdową. Naj-
bliższą dla niej osobą jest teraz ukochana wnuczka. Wnuczka 
niedawno wyszła za mąż, ma dwoje małych dzieci i nie pra-
cuje. Mąż wnuczki zarabia zbyt mało jak na potrzeby czte-
roosobowej rodziny. Pani Janina pomaga wnuczce jak może: 
gotuje obiady, opiekuje się prawnukami, wspiera fi nansowo. 
Ponieważ sama ma niewielką rentę rodzinną po mężu, liczy 
się dla niej każda złotówka. Kiedy więc zaproponowano jej 
podpisanie nowej umowy z fi rmą dostarczającą tańszy prąd, 
od razu się zgodziła. Faktycznie, gdy przyszła pierwsza faktu-
ra, opłata za prąd była niższa. Okazało się jednak, że pani Ja-
nina podpisując umowę zgodziła się również na opłacanie co-
miesięcznej obowiązkowej składki ubezpieczeniowej, z czego 
nie zdawała sobie sprawy. Informacja o  tym była zapisana 
maleńkim druczkiem. Kto by to czytał? Kwota rachunku oka-
zała się niemal dwukrotnie wyższa niż dotychczas. Pani Ja-
nina załamała się, miała żal do nieuczciwej fi rmy, że nie po-
informowano jej o ubezpieczeniu, którego nie potrzebowała 
i do samej siebie, że podpisała coś wbrew sobie. Na szczęście 
w Klubie Złotego Wieku, do którego chodzi dwa razy w tygo-
dniu dyżuruje doradca Biura Porad Obywatelskich. Tam uda-
ła się ze swoim problemem. Pokazała podpisaną umowę i na 
szczęście okazało się, że można ją wypowiedzieć. Z pomocą 
doradcy sprawę udało się załatwić. Od tej pory pani Janina 
bardzo ostrożnie podchodzi do wszelkiego rodzaju „okazji”, 
co więcej ostrzega przed nimi swoje koleżanki!
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8.1. Jak wycofać się z pochopnego zakupu?

Pani Janina pochopnie podpisała umowę z fi rmą dostarczającą 
tańszy prąd. Wielu z nas także impulsywnie decyduje się na 
zakup różnego rodzaju towarów, szczególnie przedstawianych 
przez wyszkolonych sprzedawców na tzw. prezentacjach. Na 
naszym rynku działa wiele fi rm, których zadaniem jest sprze-
daż właśnie taką metodą. Często odbieramy telefony lub wyj-
mujemy ze skrzynki pocztowej zaproszenia na takie imprezy. 
Zdarza się, że jest to połączone np. z atrakcyjną wycieczką za 
symboliczne pieniądze. Starannie wybierane są też miejsca na 
pokazy, są one organizowane m.in. w  drogich hotelach, re-
stauracjach czy sanatoriach. Zdarza się, że takie prezentacje są 
przedstawiane jako nieodpłatne konsultacje lekarskie (często 
oprócz garnków, prezentowane są różne preparaty i urządze-
nia mające poprawić nasze zdrowie). Niekiedy za samo przyj-
ście na pokaz oferowany jest prezent. Dajemy się więc skusić. 
Ponieważ prezentacje są prowadzone przez fachowców, często 
im udaje się wmówić nam, że koniecznie potrzebujemy ofe-
rowanego produktu. Podpisujemy umowę i  zabieramy nasz 
zakup do domu. Tam dochodzimy do wniosku, że kupiliśmy 
coś, co niekoniecznie jest nam potrzebne, albo, że gdzie indziej 
znaleźlibyśmy taki sam produkt za połowę ceny. Do Biura Po-
rad Obywatelskich zgłosił się klient, który na takiej prezentacji 
zakupił bardzo drogi „piorący” odkurzacz, mimo że w domu 
nie miał ani jednego dywanu! Świadczy to o tym, jak przeko-
nujące potrafi ą być osoby prezentujące towary do sprzedaży. Na 
dodatek, po dokonaniu takiego zakupu, często okazuje się, że 
nie zostaliśmy poinformowani o wszystkich ważnych szczegó-
łach transakcji, nie wiemy z kim dokładnie podpisaliśmy umo-
wę, a przede wszystkim nikt nie poinformował nas, że w ciągu 
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14 dni mogliśmy z takiej umowy zrezygnować, bez ponoszenia 
negatywnych skutków.

Dlatego zapamiętajmy:
Mamy prawo żądać, aby osoba dokonująca prezentacji produk-
tu lub przedstawiająca nam umowę do podpisania podała swoje 
imię i nazwisko (nawet okazała dowód osobisty i dokumenty 
potwierdzające reprezentowanie fi rmy i jej istnienie).
 Jeśli nie jesteśmy w stanie samodzielnie przeczytać umowy, 
którą mamy podpisać, należy zwrócić się o pomoc do osoby za-
ufanej, Biura Porad Obywatelskich lub organizacji konsumenc-
kiej, gdzie uzyskamy w tej sprawie pomoc.
 Jeśli podpisaliśmy umowę powinniśmy otrzymać pisemne 
potwierdzenie istotnych warunków umowy, regulamin i  in-
strukcję obsługi.
 
 Jeżeli dochodzimy do wniosku, że zakupiony produkt jest 
nam zbędny, musimy wysłać do fi rmy, z którą podpisaliśmy 
umowę, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza 
lokalem przedsiębiorstwa.

Uwaga! Mamy na to 14 dni od daty zawarcia umowy!

 Pismo takie możemy złożyć w fi rmie osobiście (wtedy za-
trzymujemy sobie poświadczoną kopię) lub wysłać – koniecz-
nie listem poleconym.
 Jeżeli towar zakupiliśmy na raty, to oznacza, że zaciągnę-
liśmy kredyt. Odstąpienie od umowy sprzedaży oznacza także 
rozwiązanie umowy kredytowej, ale warto dla pewności poin-
formować bank o rezygnacji z zakupu.
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 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadcze-
nia przed jego upływem. Nie ma znaczenia to, że sprzedawca 
otrzyma je po upływie terminu. Jeżeli przedsiębiorca nie po-
informował nas o prawie do odstąpienia od umowy, możemy 
skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 
Jeżeli jednak w tym okresie sprzedawca przekaże nam taką in-
formację, to termin upływa po 14 dniach od momentu jej otrzy-
mania.
 Drugim naszym krokiem powinien być zwrot zakupionego to-
waru. Mamy na to 14 dni od wysłania oświadczenia o odstą-
pieniu od umowy. Zakupiony towar wysyłamy na własny koszt. 
Jeżeli otrzymaliśmy przy okazji tego zakupu prezent, również go 
zwracamy.
 Od umowy odstąpić można przez złożenie stosownego 
oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale na wypadek 
gdyby nieuczciwy przedsiębiorca próbował podważyć nasze 
oświadczenie, najlepiej uczynić to na piśmie – wzór odstąpienia 
znajduje się na końcu rozdziału. Sprzedawcy, którzy dopusz-
czają złożenie odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, np. 
przez stronę internetową, są dodatkowo zobowiązani do po-
twierdzenia jego otrzymania – czyli np. do wysłania konsu-
mentowi e-maila.

8.2. Kredyt wiązany

Jeżeli towar zakupiliśmy na raty, oznacza to, że zaciągnęli-
śmy kredyt. Najczęściej bywa tak, że kredytu nie udziela sam 
sprzedawca, lecz bank. Dochodzi wobec tego do zawarcia umo-
wy kredytu konsumenckiego, w którym stronami są kupujący 
i bank. W efekcie tworzy się specyfi czny trójkąt – sprzedawca, 
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kupujący i bank, a zależności między nimi określa się mianem 
„kredytu wiązanego”.
 Odstąpienie przez nas od umowy sprzedaży towaru ku-
pionego w ratach, skutkuje odstąpieniem od umowy o kredyt 
konsumencki. W takiej sytuacji obie umowy przestają obowią-
zywać. Do poinformowania banku o odstąpieniu zobowiązany 
jest sprzedawca. Na wszelki wypadek warto jednak dodatkowo 
poinformować o odstąpieniu od umowy także bank. 
 Jeżeli po odstąpieniu od umowy sprzedawca zwróci nam 
uiszczoną cenę, jak najprędzej powinniśmy przekazać odzy-
skane środki do banku. Pamiętajmy, że w wyniku odstąpienia 
od umowy sprzedaży doszło także automatycznie do odstąpie-
nia od umowy o kredyt konsumencki, zatem wszystkie strony 
powinny wzajemnie zwrócić sobie poczynione świadczenia.
 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na raty mu-
simy się liczyć nie tylko z poniesieniem kosztów zwrotu towaru 
do sprzedawcy, ale również ze zwrotem odsetek do banku. Od-
setki naliczane są od dnia wydania towaru przez sprzedawcę, 
do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.3. Transakcja wiązana (inaczej: wiązanie umowne)

Za wiązanie umowne uznajemy taką transakcję, w której sprze-
daż jednego towaru np. pralki jest uzależniona od zawarcia 
umowy sprzedaży drugiego towaru lub usługi np. ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Może ono przyjąć również formę sprzedaży 
pakietowej w sytuacji, gdy sprzedawca oferuje dwa lub więcej 
produktów razem - w pakiecie, przekonując nas, że jest to je-
dyna w swoim rodzaju okazja. Firmy wzbogacające się na tego 
typu usługach często zatrudniają akwizytorów, którzy pukają 
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od drzwi do drzwi i zachwalają ofertę pracodawcy.
 Zdarzyć się może niestety tak, że nieuczciwy sprzedawca nie 
poinformuje nas o wynikających z zawarcia tego typu umowy 
konsekwencjach fi nansowych. Dokonując zatem zakupu wspo-
mnianej pralki, zwiążemy się także umową ubezpieczenia, 
która co miesiąc generować będzie dodatkowe koszty. Jedyną 
metodą na uniknięcie przykrej sytuacji tego typu jest uważne 
zapoznanie się z treścią umowy. Warto pokazać ją znajomemu 
bądź zwrócić się do instytucji (np. Biura Porad Obywatelskich, 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej bądź Miejskiego Rzecz-
nika Konsumentów) w  celu upewnienia się, że umowa którą 
podpisujemy nie wiąże się z zakupem towaru lub usługi, któ-
rych nie potrzebujemy.
 Warto również pamiętać o tym, że tak jak od każdej innej 
umowy, w przypadku transakcji wiązanej, mamy 14 dni na wy-
cofanie się z zakupu. Jeśli więc po czasie zorientujemy się, że 
padliśmy ofi arą oszustwa, nie zwlekajmy ze złożeniem odpo-
wiedniego pisma. 

8.4. Bezpieczna bankowość

Bankowość elektroniczna jest to narzędzie służące do obsługi 
rachunków bankowych przez internet. Każdy właściciel kon-
ta osobistego posiadający komputer z dostępem do Internetu 
i  program umożliwiający przeglądanie stron – przeglądarkę 
internetową, może w swoim banku uzyskać dostęp do e-ban-
kowości i drogą elektroniczną dysponować swoimi pieniędzmi, 
w tym celu należy jedynie podpisać z bankiem umowę dotyczą-
cą korzystania z bankowości elektronicznej.
 Przeglądarkę internetową można pobrać bezpłatnie ze stro-
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ny producenta. Pod obrazkiem przeglądarki należy wybrać „po-
bierz”, następnie zapisać plik na swoim komputerze i wybrać 
„instaluj”. Po instalacji należy zrestartować komputer - wyłą-
czyć i uruchomić ponownie. Jeżeli będą mieli Państwo trudność 
w instalacji przeglądarki proszę skontaktować się z infolinią do 
spraw bankowości elektronicznej swojego banku. Konsultanci 
z pewnością pomogą.
 Użytkownik e-bankowości otrzymuje w swoim banku login, 
jednorazowe hasło oraz adres strony banku, z której będzie mógł 
zalogować się do swojego konta. Login jest z reguły nadawany 
na stałe i jest to rodzaj „imienia”, nazwa Użytkownika, którym 
loguje się klient. Hasło jednorazowe służy tylko do pierwszego 
logowania i Użytkownik po pierwszym wprowadzeniu zmienia 
to hasło na własne. Hasło własne, zwane inaczej „hasłem do 
klucza” jest znane tylko Użytkownikowi, jest tajne i nigdy nie 
należy podawać go ani pracownikom banku, ani osobom trze-
cim. Tak jak nikomu nie dajemy klucza do mieszkania proszę 
pamiętać, że nikomu nie należy podawać hasła do klucza, które 
stanowi elektroniczny podpis do wszystkich dyspozycji banko-
wych w Internecie.
 Logując się do e-bankowości należy dokładnie sprawdzić 
adres strony banku w  pasku adresu na górze przeglądarki. 
Bezpieczna szyfrowana strona oznaczona jest symbolem za-
mkniętej kłódki a jej adres zaczyna się od liter https – litera „s” 
oznacza, że strona jest szyfrowana, a więc bezpieczna. 
Po podaniu identyfi katora i wprowadzeniu hasła komunikacja 
pomiędzy komputerem a serwerem banku szyfrowana jest pro-
tokołem SSL. Bezpieczne szyfrowanie stron gwarantują certyfi -
katy posiadane przez bank. Ścieżkę certyfi kacji można prześle-
dzić klikając w kłódkę, która w nowych wersjach przeglądarek 
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internetowych jest w  pasku adresu, a  następnie w  zakładce 
„ścieżka certyfi kacji.”
 Każdy Użytkownik e-bankowości powinien we własnym 
zakresie zadbać o  oprogramowanie antywirusowe na swoim 
komputerze. Oprogramowanie można zakupić w  sklepie lub 
przez internet. W wersji podstawowej koszt wynosi około 100 
zł do 200 zł. Instalacja może odbyć się z płyty CD (nowe wersje 
komputerów nie mają już jednak szufl ad na płyty CD) lub z pli-
ku otrzymanego na adres email.
 Z bankowości elektronicznej nie należy korzystać w kafej-
kach internetowych i ogólnodostępnej sieci Wi-Fi. Miejsca te 
są potencjalnym zagrożeniem z uwagi na niezabezpieczoną sieć 
i brak oprogramowania antywirusowego.
 Przed założeniem e-konta warto zapoznać się z  polityką 
bezpieczeństwa danego banku, która jest opisana na ogólno-
dostępnej stronie internetowej lub skonsultować się z infolinią 
bankowości elektronicznej danego banku. 
 Używając e-bankowości należy pamiętać również o tym, że 
żaden pracownik banku podczas wizyty klienta w oddziale lub 
podczas rozmowy telefonicznej, nie wymaga ujawniania hasła. 
Podczas używania e-konta nie wymaga się także od Użytkow-
nika przesłania loginu i hasła odrębnym mailem w  celu po-
twierdzenia transakcji. Autoryzacja każdej dyspozycji bankowej 
odbywa się tylko na zaszyfrowanej stronie, oznaczonej kłódką. 
Nawet jeśli do potwierdzania transakcji otrzymujemy kod sms 
na telefon komórkowy, to kod ten wpisujemy na stronie e-ban-
ku. Podobnie działa kod w formie zdrapki, po jego zdrapaniu, 
odkryciu, kod wprowadzamy na stronę internetową banku. 
 Żaden bank nie zmienia wyglądu strony internetowej jeśli 
wcześniej nie uprzedzi o  tym swoich Klientów. Jeżeli przed 
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logowaniem zauważymy, że cokolwiek zmieniło się w wyglądzie 
strony lub budzi nasze wątpliwości, należy skonsultować 
to z  pracownikami banku za pośrednictwem infolinii ds. 
e-bankowości lub w  oddziale. Wychodząc z  e-banku, należy 
zawsze korzystać z  opcji: „wyloguj” i  nie zamykać strony 
z opcji krzyżyka. 
 Powyższe zasady pozwolą Państwu w  sposób bezpieczny 
i łatwy korzystać z usług bankowych bez wychodzenia z domu. 
Dzięki bankowości elektronicznej mogą Państwo dokonywać 
przelewów środków między swoimi rachunkami oraz prze-
lewów na rachunki zewnętrzne do innych banków, zakładać 
lokaty i konta oszczędnościowe, defi niować stałe zlecenia np. 
za czynsz, defi niować przelewy wzorcowe np. za gaz, energię 
elektryczną. 
 Zakupy biletów do teatru, kina, zakupy towarów w  skle-
pach internetowych nie muszą odbywać się poprzez banko-
wość elektroniczną (przelew na rachunek zewnętrzny) tylko 
bezpośrednio na stronie sprzedawcy, przedsiębiorcy. Do zaku-
pu wystarczy wówczas nr karty płatniczej Właściciela oraz tzw. 
kod CVV - trzycyfrowy kod znajdujący się na odwrocie karty 
płatniczej. W tym kontekście ważne jest żeby zadbać również 
o bezpieczeństwo swojej karty bankomatowej i nie udostępniać 
jej osobom trzecim.
 Należy pamiętać tylko o  jednym, bezpieczeństwo naszych 
pieniędzy zależy od nas samych, przy zachowaniu ostrożności 
i dbałości o szczegóły, takie jak oprogramowanie antywiruso-
we na komputerze, można z powodzeniem bezpiecznie i szybko 
dokonywać dowolnych dyspozycji bankowych przez Internet.
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8.5. Zawieranie umów przez telefon

Zdarza się, że dokonujemy zakupu produktu bez obecności 
sprzedawcy. Może się to odbyć w trakcie rozmowy telefonicz-
nej, kiedy jesteśmy namawiani na zakup atrakcyjnego produk-
tu przez konsultanta telefonicznego. Może to być oferta pre-
numeraty czasopisma lub przedłużenie umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych. Jest to rodzaj umów zawieranych 
na odległość. 
 Zgodnie z  przepisami ustawy o  prawach konsumenta 
w przypadku umowy przez telefon przedsiębiorca ma obowią-
zek potwierdzić treść proponowanej nam umowy utrwaloną na 
papierze lub innym trwałym nośniku. 

Uwaga! Nasze oświadczenie o zawarciu umowy stanie 
się skuteczne tylko wtedy, gdy zostało utrwalone na papie-
rze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdze-
nia od przedsiębiorcy. 

 Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia nam potwier-
dzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku jak 
najszybciej, najpóźniej w chwili dostarczenia nam zakupionego 
przedmiotu lub uruchomienia usługi. 
 O wycofaniu się z warunków umowy zawartej na odległość 
możemy zdecydować na takich samych zasadach, jak w przy-
padku zakupów dokonywanych poza lokalem przedsiębiorcy. 
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8.6.  Mój dom moja twierdza - jak nie paść ofi arą 
własnej gościnności?

Polacy na całym świecie znani są ze swej gościnności. Jest to 
bardzo miła cecha, ale czy zawsze i każdego należy zapraszać 
do domu i okazywać mu swoje serce? Po zapoznaniu się z tym 
tekstem dojdziemy do wniosku, że są sytuacje, kiedy należy 
zachować daleko idącą ostrożność… Niestety z wiekiem nasza 
czujność słabnie, a są tacy ludzie, którzy to wykorzystują. Za-
pewne wielu z nas czytało o popularnej metodzie wykorzysty-
wania naszej ufności, czyli tzw. metodzie „na wnuczka”. Cha-
rakteryzuje się ona tym, że przestępca podaje się za krewnego. 
Dzwoni do wybranej ofi ary i mówi, że jest np. jej wnukiem. Tak 
prowadzi rozmowę, by przekonać, że faktycznie jest osobą, za 
którą się podaje. Pod pozorem jakiegoś wydarzenia (wypadek, 
choroba) lub niepowtarzalnej okazji (np. promocja w sklepie, 
okazyjny zakup mieszkania) zwraca się z prośbą o pomoc fi -
nansową. Prosi o przygotowanie pieniędzy, tak, aby można je 
było odebrać z mieszkania ofiary lub wykonanie przelewu na 
konto bankowe, albo nawet wspólne wyjście do oddziału banku, 
w  celu wypłaty gotówki z  konta. Przeważnie oszust podsyła 
„zaufaną osobę”, mówiąc, że nie może zgłosić się po pieniądze 
osobiście i dlatego wysyła znajomego. Ofi ara, wierząc że poma-
ga w potrzebie komuś bliskiemu, zostaje okradziona. Co zrobić, 
aby nie stać się ofi arą takiego przestępstwa?

∙  Bądźmy ostrożni w kontaktach z nieznajomymi.

∙  Nie dawajmy pieniędzy osobom, których nie znamy. Nie 
ufajmy osobom, które telefonicznie podają się za krewnych 
lub ich przyjaciół.

∙  Jeśli ktoś prosi o pomoc, trzeba to sprawdzić – można sa-
memu zadzwonić lub osobiście skontaktować się z potrze-
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bującym. Jeśli pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to 
może być oszustwo powiadamiamy policję (nr tel. 112 lub 
997)!

Opisana powyżej metoda „na wnuczka” jest najpopularniejsza, 
ale przestępcy nie ustają w wymyślaniu coraz to nowych sposo-
bów, aby nas oszukać. Czujność trzeba zachowywać w różnych 
sytuacjach. Inne metody stosowane przez przestępców to:

∙  Osoba dzwoniąca mówi, że jest w biurze maklerskim i pil-
nie potrzebuje pieniędzy na inwestycję giełdową, bo inaczej 
straci majątek. Po odbiór gotówki wysyła kogoś podającego 
się za „maklera giełdowego”.

∙  Przestępca mówi, że spowodował wypadek samochodowy 
i natychmiast musi mieć gotówkę, aby zapłacić poszkodo-
wanemu w wypadku i uniknąć wezwania policji.

∙   Rolę „telefonisty” pełni kobieta podająca się za córkę lub 
wnuczkę informując, że została porwana i musi zapłacić 
okup.

∙  Dzwoniący informuje, że zaciągnął u  znajomego pożycz-
kę i w związku z nieszczęśliwym zdarzeniem tamtej osoby 
musi szybko zwrócić dług. Następnie po odbiór pieniędzy 
od oszukiwanej osoby przychodzi rzekomy znajomy, który 
potwierdza swoją ciężką sytuację fi nansową.

∙   Oszust informuje, że jest w trakcie dokonywania bardzo ko-
rzystnej transakcji, np. u notariusza i pilnie potrzebuje bra-
kującej kwoty na jej sfi nalizowanie.

 Zdarza się, że osoba telefonująca nie wskazuje żadnego celu, 
na który potrzebuje pieniędzy, lecz niemal zawsze prosi o dys-
krecję wobec innych członków rodziny. Zapewnia także o bar-
dzo szybkim i osobistym zwrocie gotówki.
 Po wyłudzeniu pieniędzy oszust, chcąc zyskać na czasie, te-

Nie wszystko złoto co się świeci
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lefonicznie potwierdza odbiór gotówki i kolejny raz zapewnia 
o bardzo szybkim i osobistym zwrocie pożyczki. Takie zacho-
wanie ma sprzyjać temu, abyśmy jak najpóźniej zorientowali 
się, że padliśmy ofi arą przestępstwa, daje to przestępcom czas 
na zatarcie śladów. Oszuści wykonują do swoich ofi ar dużo te-
lefonów w krótkim czasie po to, aby wywierać presję i nakłonić 
do szybkiego przekazania pieniędzy. Takie częste telefony mają 
także utrudnić osobie oszukiwanej skontaktowanie się z człon-
kami rodziny, rzekomo proszącymi o pomoc fi nansową. Gdy 
osoba oszukiwana ma wątpliwości co do tożsamości dzwonią-
cego, oszuści bardzo często stosują szantaż emocjonalny: pła-
czą, błagają o pomoc lub pozorują torturowanie po rzekomym 
porwaniu.
 Ostrożność trzeba zachować także w kontaktach z przycho-
dzącymi do naszych domów i mieszkań przedstawicielami fi rm 
proponujących nam (jak w  przypadku pani Janiny) zawarcie 
umowy na tańszy prąd czy telefon. Oczywiście nie są to opisa-
ni wyżej przestępcy, tylko przeważnie reprezentanci legalnie 
działających fi rm. Jednakże nakłaniając nas do zawarcia umo-
wy posługują się czasami nie do końca etycznymi metodami. 
O  tym, na  co  zwracać uwagę przy zawieraniu umów, więcej 
w podrozdziale „Zanim coś podpiszemy”.

8.7. Odwrócona hipoteka a renta dożywotnia

Wielu z nas posiada dom lub mieszkanie stanowiące dorobek 
całego życia i chcielibyśmy, aby ten majątek stał się podstawą 
do osiągania dodatkowego dochodu. W krajach zachodnich od 
lat funkcjonuje tzw. „odwrócona hipoteka” zwana też „odwró-
conym kredytem hipotecznym”, która daje takie możliwości. 
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Od końca 2014 r. również w naszym kraju obowiązuje ustawa, 
która określa zasady i  tryb zawierania umowy odwróconego 
kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki obu stron oraz za-
sady rozliczenia zobowiązań. W ramach takiej umowy stajemy 
się kredytobiorcami i otrzymujemy określone środki co miesiąc 
w określonej kwocie lub jednorazowo (jeśli na taką formę się 
zdecydujemy). Bank, który wypłaci nam pieniądze zabezpieczy 
się poprzez wpisanie się do hipoteki naszej nieruchomości. Ale 
właścicielami domu czy też mieszkania pozostaniemy do końca 
życia.
 Ustawa nie precyzuje minimalnego wieku osób, które mogą 
skorzystać z odwróconej hipoteki. Może to być osoba fi zyczna, 
która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użyt-
kowania wieczystego. Kredytobiorcą może być również osoba 
fi zyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub której 
przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do 
lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.
 Umowa może być zawarta zarówno przez osobę samotną, 
jak i małżeństwo. W takiej sytuacji po śmierci jednego z mał-
żonków, pieniądze będą wypłacane drugiemu małżonkowi.
 Wypłata środków, liczba rat i  ich wysokość są określane 
w umowie. Wysokość kredytu zależy od wartości nieruchomo-
ści, ale nie możemy liczyć na wypłatę 100% tej wartości, a je-
dynie na ok. 30-40%. Środki te nie mogą być wypłacane dłużej 
niż do naszej śmierci. Może się jednak zdarzyć, że zostaną nam 
one wypłacone w comiesięcznych ratach w całości przed naszą 
śmiercią. Wtedy pozostanie nam na życie tylko to świadcze-
nie, które pobieraliśmy przed uzyskaniem kredytu. Musimy sie 
z tym liczyć. 

Nie wszystko złoto co się świeci
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 Prawo własności przechodzi na bank dopiero po dwunastu 
miesiącach od śmierci kredytobiorcy. Jeśli cała kwota ustalo-
na w umowie nie zostanie wykorzystana, to jej pozostałość, po 
sprzedaży nieruchomości, zostanie wypłacona spadkobiercom. 
Ustawa daje też rodzinie możliwość spłaty zobowiązania w cią-
gu dwunastu miesięcy od śmierci kredytobiorcy i odzyskanie 
prawa własności. 
 Jak do tej pory ustawa jest martwa, ponieważ największe 
banki nie są zainteresowane propozycją, która nie daje gwaran-
cji zarobku na udzielnym kredycie. 
 Renta dożywotnia w zamian za nieruchomość jest obecna 
na naszym rynku od kilku lat. Jest to dożywotnie świadczenie 
wypłacane emerytowi w  zamian za przeniesienie własności 
nieruchomości na instytucję finansową, czyli np. fundusz 
hipoteczny. Oznacza to, że od chwili zawarcia umowy to fundusz 
hipoteczny staje się właścicielem naszego mieszkania. I to jest ta 
istotna różnica między rentą dożywotnią a odwróconą hipoteką. 
W przypadku odwróconej hipoteki pozostajemy właścicielami 
nieruchomości aż do śmierci, przy rencie dożywotniej z chwilą 
podpisania umowy właścicielem nieruchomości staje się 
instytucja finansowa.
 Aby skorzystać z oferty renty dożywotniej należy mieć skoń-
czone 65 lat i posiadać własność nieruchomości. 
Senior, jako świadczeniobiorca, w  zamian za przeniesienie 
prawa własności do nieruchomości na instytucję fi nansową 
otrzymuje co miesiąc kwotę określoną umową w postaci ren-
ty dożywotniej i ma możliwość do końca życia mieszkać w tej 
nieruchomości. Po śmierci świadczeniobiorcy jego spadkobier-
cy nie mają żadnych praw do nieruchomości. 
Nasze emerytury i renty są przeważnie niewystarczające. Bra-
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kuje nam pieniędzy na podstawowe potrzeby – jedzenie, leki. 
Jednak przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy z  fundu-
szem hipotecznym, warto się zastanowić, czy jest to jedyna do-
stępna metoda wyjścia z trudnej sytuacji – może istnieje inne 
rozwiązanie?

8.8. Sposoby przekazania swojego majątku

Przez całe życie gromadzimy różne dobra z myślą o dzieciach 
i wnukach. Na starość wielu z nas chce uporządkować sprawy 
majątkowe tak, aby po naszym odejściu nie było rodzinnych 
waśni. Podejmujemy decyzję o przekazaniu majątku. Oczywi-
ście jest to ze wszech miar słuszne, ale warto wiedzieć, co się 
z  tym wiąże i  jakie mogą być konsekwencje naszych działań. 
Istnieją dwa podstawowe sposoby rozporządzenia swoim ma-
jątkiem (przeważnie jest to nieruchomość – dom lub mieszka-
nie), są to: darowizna i testament.
 Testament to sposób rozporządzenia naszym majątkiem 
na wypadek śmierci. O tym, jak sporządzić testament i co on 
powinien zawierać przeczytamy w  rozdziale „Dziedziczenie. 
To warto wiedzieć”.
 Jeżeli decydujemy się na darowiznę nieruchomości, to taką 
umowę musi sporządzić notariusz, inaczej będzie ona nieważna.
 Podstawowa różnicą między testamentem a darowizną jest 
taka, że gdy sporządzamy testament, to do śmierci pozostajemy 
właścicielem naszego majątku. Dopiero po śmierci przechodzi 
on na własność spadkobierców wyznaczonych w testamencie. 
Natomiast w momencie podpisania umowy darowizny wyzby-
wamy się naszej własności. Co się może wydarzyć? Nawet jeżeli 
darowujemy mieszkanie ukochanemu dziecku czy wnukowi, do 
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którego mamy pełne zaufanie, to przecież może się wydarzyć 
nieszczęście, wnuk czy dziecko umrze przed nami. Co wte-
dy? Dziedziczy jego małżonek, a więc dla nas osoba obca. Jaką 
mamy wtedy gwarancję, że nowy właściciel nie wyrzuci nas ze 
swojego już wówczas mieszkania?

Uwaga! W akcie notarialnym, w którym przekazuje-
my naszą własność umową darowizny, możemy ustanowić 
dla siebie tzw. służebność osobistą mieszkania, wtedy do 
śmierci będziemy mogli pozostać w mieszkaniu czy domu.

 Jeszcze inną umową, którą możemy zawrzeć jest umowa 
o  dożywocie. W  takiej umowie, w  zamian za przeniesienie 
własności nieruchomości nabywca (nowy właściciel nieru-
chomości) zobowiązuje się do zapewnienia nam dożywot-
niego utrzymania: wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła, 
opału, pielęgnacji w chorobie, a nawet pokrycia kosztów po-
grzebu.
 Nie zniechęcamy nikogo do rozporządzania własnym ma-
jątkiem, ale pamiętajmy, że zawsze tak ważny krok warto 
dobrze przemyśleć i poznać wszystkie „za” i „przeciw” np. 
kontaktując się z Biurem Porad Obywatelskich.

8.9. Zanim coś podpiszemy

Tak się składa, że wszelkie umowy, które mamy podpisać są 
przeważnie napisane małym drukiem. A nasz wzrok z wie-
kiem niestety nie staje się coraz lepszy. Często, gdy mamy coś 
podpisać, krępujemy się przyznać, że nie możemy przeczytać 
małych liter, nie chcemy przedłużać, komplikować, podpi-
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sujemy się więc we wskazanym miejscu i… klamka zapadła! 
Umowa podpisana! Tymczasem, to przecież nie wstyd wie-
dzieć, co się podpisuje. Wręcz przeciwnie – jeżeli będziemy 
chcieli się zapoznać z umową, a druga strona nie będzie nam 
tego umożliwiała, jest to dla nas ważna informacja, że może 
mieć coś do ukrycia. Nigdy nie podpisujmy umowy, której eg-
zemplarza nie otrzymaliśmy!
 Mamy prawo domagać się egzemplarza umowy do szcze-
gółowego zapoznania się w spokoju, a nie pod presją czasu, 
zanim ją podpiszemy. Możemy taką umowę skonsultować 
z kimś, do kogo mamy zaufanie, kto się na tym zna lub z do-
radcą Biurem Porad Obywatelskich czy organizacją konsu-
mencką.
 Najczęściej podpisywanymi przez nas umowami są umowy 
kredytowe. W  takiej umowie musimy zwrócić uwagę przede 
wszystkim na tzw. RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę 
oprocentowania (warto porównać daną ofertę z ofertami in-
nych banków – może będą korzystniejsze?) oraz koszt dodat-
kowych opłat i prowizji. Zwracamy także uwagę, nie tylko na 
wysokość miesięcznej raty, ale okres i termin spłaty kredytu. 
Sprawdzamy, czy do kredytu dołączone jest ubezpieczenie 
i czy możemy z niego zrezygnować.
 Pamiętajmy, że na odstąpienie od umowy o kredyt konsu-
mencki mamy 14 dni od jej zawarcia! Jedynym kosztem jaki 
w przypadku odstąpienia poniesiemy są odsetki za okres od 
dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.

Nie wszystko złoto co się świeci
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8.10.  Skuteczne odmawianie, czyli asertywne 
zachowania

Zacznijmy ten podrozdział od anegdoty. Rozmawiają dwie ko-
leżanki z pracy. Jedna z nich mówi: wiesz kochana, szefowa wysłała 
mnie na kurs asertywności. Uważam, że w  cale nie jest on mi po-
trzebny, ale jakoś nie potrafi ę jej odmówić! Z tej historyjki może-
my wysnuć jeden podstawowy wniosek. Asertywność to sztuka 
mówienia „nie”. Jest to umiejętność bardzo cenna – dzięki niej 
można uniknąć całej masy kłopotów. Wiele miejsca w tym roz-
dziale poświęcono różnego rodzaju zagrożeniom. Jesteśmy na-
rażeni na podpisywanie niekorzystnych umów, uleganie fałszy-
wym „wnuczkom”, poddawanie się presji rodziny domagającej 
się sporządzenia przez nas darowizny. Z większości takich sytu-
acji wyszlibyśmy bez szwanku, gdybyśmy tylko w odpowiednim 
czasie i bardzo stanowczo powiedzieli „nie”. Jednak nie jest to 
takie proste.
 Bywają sytuacje, w  których trudno być asertywnym, np. 
trudno odmówić ukochanej wnuczce, która prosi, aby to właśnie 
na nią sporządzić umowę darowizny mieszkania. Trudno być 
asertywnym także wobec osób stosujących wobec nas profesjo-
nalne techniki wywierania wpływu, na przykład podczas wyżej 
opisanych prezentacji różnych „atrakcyjnych” towarów. Pre-
zenterzy – sprzedawcy są szkoleni w jednym celu – aby ludzie 
jak najwięcej kupowali. Nie miejmy o to do nich pretensji, to ich 
zawód. Nie ulegajmy jednak wpływowi sprzedawcy, nie bądź-
my pasywni, bo wtedy zostaniemy skłonieni do zakupu czegoś, 
co tak naprawdę nie jest nam potrzebne. Nie warto też reagować 
agresywnie. Nam skoczy ciśnienie, a sprzedawca musi przecież 
z czegoś żyć. Będąc asertywnym możemy na spokojnie wszystko 
przemyśleć i dokonać zakupu lub za niego podziękować.



290

 Jednym z  bardziej popularnych sposobów, który możemy 
zacząć stosować jeśli mamy problemy z asertywnymi zachowa-
niami, jest bardzo prosta metoda tzw. „zdartej płyty”. Polega 
ona na tym, że gdy ktoś próbuje nas do czegoś nakłonić, jak 
mantrę powtarzamy jedną formułkę, np. „Nie, dziękuję. Mate-
rac leczący nadciśnienie naprawdę nie jest mi potrzebny”.
 W  sytuacji, gdy potrzebujemy być asertywni w  relacjach 
z własną rodziną, przydatny może okazać się tzw. „komunikat 
JA”. Służy on wyrażeniu swoich odczuć w związku z jakąś sy-
tuacją oraz, jeśli jest to potrzebne, wyrażeniu swoich oczekiwań 
co do tej sytuacji. Chodzi o to, aby zamiast komunikatu odno-
szącego się jedynie do drugiej osoby, a na dodatek zawierającego 
oceny i etykietki (np. „Ależ ty jesteś głupi!”), zastosować komu-
nikat, który nikogo nie obrazi i będzie wyrażał nasze odczucia 
i oczekiwania („Czuję się rozczarowana, gdy Ty…”).
 Większość ludzi ma problemy z wyrażaniem własnej aser-
tywności, lecz można się jej nauczyć. Szczególnie duże proble-
my napotykają w tym zakresie kobiety, których sposób wycho-
wania już od dzieciństwa kładzie nacisk na to, aby dziewczynki 
były uległe i miłe, poddawały się woli starszych, a potem męż-
czyzn, przełożonych i innych ludzi, którzy bezpodstawnie czę-
sto uważają, że wiedzą lepiej i mają prawo podporządkowywać 
sobie kobietę. Kursy asertywności są dosyć kosztowne, ponad-
to ukierunkowane są głównie na szkolenie kadry menedżer-
skiej. Każdy jednak może poprawić swoją asertywność na dro-
dze samokształcenia. W bibliotekach, w dziale psychologiczno 
– poradniczym, można znaleźć na ten temat ciekawe pozycje. 
Przykładem może być książka R. Alberti, M Emmons, pt. „Aser-
tywność”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 
2004 r. Zachęcamy do lektury i ćwiczeń.

Nie wszystko złoto co się świeci
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8.11. Możesz to zrobić sam – wzory pism

Wzór odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą fi rmy

Miejscowość.............
data ………………........

Nazwa i adres przedsiębiorcy 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 30 marca 2017 r. 
o prawach konsumenta odstępuję od umowy …………....................................

nr ........... zawartej w dniu .............. w ....................... . Proszę o zwrot kwo-
ty ............... zł (słownie ......... złotych) przekazem pocztowym na adres 
......................... lub na konto nr .....................................................Jednocześnie 
proszę o odebranie ......................................... po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu.

(podpis Konsumenta) 

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 
(Dz.U.2014.1585); 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121)
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9| Szlachetne Zdrowie

Pani Wanda ma 75 lat, od dawna leczy się na serce. Wie-
lokrotnie z  tego powodu przebywała w  różnych szpitalach. 
W grudniu wybrała się w odwiedziny do kuzynki mieszkającej 
w Przemyślu. Tam źle się poczuła i z pomocą kuzynki udała 
się do najbliższego szpitala na  izbę przyjęć. Trafi ły do mło-
dego lekarza, który nie chciał przyjąć pani Wandy twierdząc, 
że „nie jest z rejonu”. Na szczęście kuzynce pani Wandy udało 
się przekonać lekarza, aby zbadał chorą. Po badaniu okazało 
się, że pani Wanda musi zostać w szpitalu. Niestety w związku 
z brakiem miejsc, umieszczono ją na korytarzu. Kiedy lekarz 
przyszedł na wieczorny obchód, pani Wanda chciała się do-
wiedzieć, czy postawiono już diagnozę, co jej dolega i  jakie 
są rokowania, ale lekarz nie udzielił jej żadnych informacji, 
a na dodatek był dla niej niemiły. To było dla pani Wandy zbyt 
wiele, wiedziała dobrze, że jako pacjentka ma swoje prawa 
i postanowiła ich dochodzić. Po wyjściu ze szpitala od razu 
zgłosiła się do Rzecznika Praw Pacjenta.

9.1. Prawa pacjenta

Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje nam art. 68 Konstytu-
cji RP nakładając na władze publiczne szczególny obowiązek 
zapewnienia opieki zdrowotnej m.in. osobom niepełnospraw-
nym i osobom w podeszłym wieku.
Konstytucja wprowadza zasadę równego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej fi nansowanej ze środków publicznych, nie-
zależnie od wieku czy sytuacji materialnej.
 Jednak nie oznacza to niestety, że mamy prawa do otrzyma-
nia każdego świadczenia zdrowotnego. Niektóre rodzaje terapii 
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są bardzo kosztowne, a  ich skutki nie zawsze są pozytywne. 
Dlatego to Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) decyduje o za-
kwalifi kowaniu danego pacjenta do określonego trybu leczenia 
lub usługi medycznej (w sytuacji, gdy Fundusz nie jest prawnie 
zobowiązany do ich dostarczenia). Dotyczy to jednak bardziej 
skomplikowanych i zaawansowanych metod leczenia oraz cho-
rób przewlekłych.
Częściej, bo na co dzień spotykamy się ze świadczeniami pod-
stawowej opieki zdrowotnej i dobrze, abyśmy w tym zakresie 
znali swoje prawa. Mamy między innymi prawo do:

∙  świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy 
medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości, udzie-
lenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych;

∙  do  przejrzystej, obiektywnej i,  opartej na  kryteriach me-
dycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych 
świadczeń;

∙  natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych 
ze względu na zagrożenie zdrowia i życia;

∙  dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu na-
szego zdrowia i udzielanych nam świadczeń medycznych;

∙  żądania, aby udzielający nam świadczeń zdrowotnych 
lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium 
lekarskie (to samo dotyczy pielęgniarek);

∙   udzielania nam świadczeń zdrowotnych z należytą staran-
nością i w odpowiednich warunkach.

Na przykład:

∙  sale chorych w  szpitalu nie  mogą być pomieszczeniami 
przechodnimi;

∙   łóżka w  salach chorych powinny być dostępne z  trzech 
stron, w tym z dwóch dłuższych, a odstępy między łóżkami 

Szlachetne zdrowie



295

powinny umożliwiać swobodny dostęp do pacjentów;

∙  sale chorych powinny mieć zapewniony bezpośredni dostęp 
do światła dziennego, a w przypadku nadmiernego naświe-
tlenia pokoju, powinny zostać w nim zainstalowane urzą-
dzenia przeciwsłoneczne;

∙  pokój na oddziale szpitalnym powinien być wyposażony 
w umywalkę z  ciepłą i  zimną wodą, dozownik z mydłem 
w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku 
i pojemnik na zużyte ręczniki;

∙  na szpitalnej izbie przyjęć powinno znajdować się co naj-
mniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wypo-
sażone dodatkowo w natrysk i wózek-wannę przystosowa-
ne dla osób niepełnosprawnych, w  tym poruszających się 
na wózkach inwalidzkich.

Jako pacjenci mamy ponadto prawo do:

∙  uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdro-
wia, diagnozie, proponowanych metodach leczenia, skut-
kach ich zastosowania czy zaniechania, rokowaniach (w sy-
tuacjach wyjątkowych, gdy te rokowania są złe, lekarz może 
ograniczyć przedstawiane nam informacje, jeśli uzna, że tak 
będzie dla nas lepiej, w takich przypadkach dokładnie poin-
formowane zostaną upoważnione przez nas osoby);

∙  zachowania w tajemnicy informacji o naszym stanie zdro-
wia, ograniczenie to nie obowiązuje tylko w wyjątkowych 
sytuacjach, gdy stanowiłoby to niebezpieczeństwo dla na-
szego życia lub zdrowia lub, gdy zachodzi potrzeba prze-
kazania takich informacji innym członkom personelu me-
dycznego;

∙  wyrażania zgody na udzielanie świadczeń, w  przypadku 
operacji i innych zabiegów niosących ze sobą podwyższone 
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ryzyko musi to być zgoda wyrażona na piśmie; zasada ta nie 
obowiązuje tylko, gdy wymagamy natychmiastowej pomo-
cy, a ze względu na wiek lub stan zdrowia, zgody takiej sami 
wyrazić nie możemy;

∙   zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lekarskiej; sprzeciw taki 
wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku 
Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od wydania opinii, sprze-
ciw taki wymaga uzasadnienia i wskazania przepisu prawa, 
który został złamany;

∙  intymności, prywatności i poszanowania godności, w  tym 
także prawo do umierania w spokoju; pacjenci w stanie ter-
minalnym mają prawo do środków łagodzących ból i cier-
pienie; przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być 
obecna bliska nam osoba (wyjątek: możliwość wystąpienia 
zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeń-
stwo pacjenta);

∙  do poszanowania życia prywatnego i  rodzinnego; pacjent 
w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do 
kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjne-
go z innymi osobami, ale ma także prawo odmawiać takich 
kontaktów;

∙  opieki duszpasterskiej.

 Gdy nasze prawa pacjenta zostaną naruszone, możemy do-
chodzić naprawienia szkód, rekompensaty, odszkodowania.
 Przede wszystkim należy próbować załatwić sprawę na 
miejscu, zacząć od bezpośrednich przełożonych lub kierownic-
twa danej placówki medycznej.
 Możemy także interweniować w  wojewódzkim oddziale 
NFZ lub u Rzecznika Praw Pacjenta. Kolejnym krokiem może 
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być złożenia skargi do Ministerstwa Zdrowia.
 Jeśli doszło do poważnych naruszeń skutkujących rozstro-
jem zdrowia, do błędów lekarskich, zaniedbań, możemy wystą-
pić do sądu przeciwko lekarzowi czy zakładowi opieki zdrowot-
nej z powództwem cywilnym.
 Ponadto w każdej sytuacji, gdy nie są przestrzegane nasze 
konstytucyjne prawa (do ochrony zdrowia, do równego trakto-
wania) możemy się zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich.

9.2.  Kto ma prawo do bezpłatnej służby zdrowia?

Większość z nas podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdro-
wotnemu i dzięki temu ma prawo do świadczeń opieki zdro-
wotnej fi nansowanych ze środków publicznych.
 Prawie wszyscy należą do tego grona, są to m.in.:

∙  pracownicy;

∙  osoby prowadzące działalność gospodarczą;

∙  rolnicy;

∙  bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy (niepodlegają-
cy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu-
łu);

∙   renciści i  emeryci, a  także członkowie rodzin wszystkich 
wymienionych powyżej zgłoszeni przez nich do ubezpie-
czenia.

 Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotne-
go ma wręcz obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego 
członków rodziny.
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Uwaga! Wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w przy-
padku, gdy żaden z  rodziców nie podlega obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego!

Do korzystania ze  świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowa-
nych ze środków publicznych mają także prawo niektóre osoby 
niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu 
i nie zgłoszone do ubezpieczenia przez członków rodzin, są to:

∙    osoby ubogie, spełniające kryteria do  uzyskania pomocy 
społecznej;

∙  dzieci i młodzież do 18 roku życia;

∙  kobiety w ciąży, w okresie porodu i połogu;

∙   cudzoziemcy (na podstawie przepisów o koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego w UE i umów międzyna-
rodowych).

∙  nieubezpieczeni, nienależący do żadnej z powyższych grup 
mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, ale w takim przypadku 
sami będą musieli opłacać za siebie składkę.

9.3. Co to jest pakiet onkologiczny?

Każdy z nas chce jak najdłużej zachować dobre zdrowie, jed-
nak gdy przydarzy nam się choroba, musimy wiedzieć co nam 
przysługuje.
 Od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są 
leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.
 Pakiet onkologiczny to potoczne określenie aktów prawnych 
wprowadzających szybką terapię onkologiczną. W ramach tego 
pakietu powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących 
na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkolo-
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gii. Zmiany wprowadzone przez pakiet są różnie przez pacjen-
tów oceniane. Z założenia miały one ułatwić nam życie, tzn. 
zapewnić pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową 
opiekę na każdym etapie choroby, poprawić dostępność dia-
gnostyki i  leczenia nowotworów złośliwych, a  także usyste-
matyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. W tym celu 
wprowadzono karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz 
wyznaczono maksymalne terminy na kolejne etapy leczenia.
 Pierwszym krokiem jaki w ramach tego pakietu powinni-
śmy podjąć jest zgłoszenie się do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, który przeprowadzi z nami szczegółowy wywiad, 
oceni dolegliwości i w razie potrzeby zleci wykonanie dalszych 
badań. Jeśli na tej podstawie lekarz stwierdzi podejrzenie no-
wotworu złośliwego, to skieruje nas do właściwego specjalisty 
lub onkologa wystawiając kartę diagnostyki i leczenia onkolo-
gicznego.
 Kartę może wydać także lekarz specjalista w poradni am-
bulatoryjnej, jeśli leczymy się u niego i zdiagnozuje u nas no-
wotwór złośliwy. Ponadto możemy otrzymać tę kartę także 
w szpitalu, jeżeli w wyniku hospitalizacji, nawet gdy nie wiąże 
się ona z chorobą nowotworową, zostanie u nas wykryty no-
wotwór złośliwy. 
 Gdy już jesteśmy w posiadaniu karty diagnostyki i leczenia 
onkologicznego, to kolejne kroki powinniśmy skierować do le-
karza specjalisty. Od momentu gdy zostaniemy wpisani na listę 
osób oczekujących na konsultację specjalisty do postawienia 
diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni.
 Dalszy plan naszego leczenia powinien zostać opracowany 
przez tzw. Konsylium, czyli wielodyscyplinarny zespół spe-
cjalistów. Konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia. 
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Zbiera się ono w ciągu dwóch tygodni od naszego zgłoszenia 
się do szpitala. W  konsylium mogą uczestniczyć także inne 
osoby, między innymi: pielęgniarka, psycholog albo inny pra-
cownik medyczny.
 Po ustaleniu planu leczenia konsylium wyznacza koordy-
natora, który będzie nadzorował nasz dalszy proces leczenia. 
Koordynator ma za zadanie wspierać nas na każdym etapie le-
czenia - udzielać informacji i pomagać w komunikowaniu się 
z innymi lekarzami. 

9.4. Co może lekarz pierwszego kontaktu?

Lekarz medycyny rodzinnej, czy podstawowej opieki zdrowot-
nej nazywany także lekarzem pierwszego kontaktu, to specja-
lista leczący nas z różnego rodzaju chorób ogólnoustrojowych. 
 Nowelizacja ustawy o  świadczeniach opieki zdrowot-
nej zwiększyła rolę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 
w  opiece onkologicznej. Zostali oni wyposażeni w narzędzie 
ułatwiające diagnostykę onkologiczną.
 Nowe zadania lekarzy rodzinnych polegają przede wszyst-
kim na tym, że mogą oni zlecać więcej badań, m.in.: hemato-
logicznych, biochemicznych i immunochemicznych z surowicy 
krwi, a  także badań elektrokardiografi cznych, ultrasonogra-
fi cznych oraz spirometrię. Taka diagnostyka pozwala im po-
twierdzić lub wykluczyć konieczność naszej wizyty u specja-
listy oraz zwiększa szanse na szybsze wykrycie ewentualnych 
zmian nowotworowych.

9.5. Sanatoria

Uzdrowisko, potocznie nazywane sanatorium, na ogół dobrze 
nam się kojarzy, jako miejsce o szczególnych właściwościach 
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leczniczych (klimat, naturalne  złoża surowców uzdrowisko-
wych), w  którym można podreperować zdrowie, skorzystać 
z pomocy lekarzy-specjalistów oraz odpocząć.
 Udając się do sanatorium możemy sami pokryć jego peł-
ny koszt albo skorzystać ze skierowania od lekarza w ramach 
świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia (jeśli spełniamy 
kryteria). W tym rozdziale piszemy wyłącznie o pobycie w sa-
natorium fi nansowanym ze środków NFZ.
 Aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego musimy otrzy-
mać skierowanie od lekarza (na podstawie zaleconych wyni-
ków badań) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak 
przeciwwskazań do korzystania z określonych świadczeń (np. 
zabiegów fi zykoterapii) w konkretnym uzdrowisku. Ostateczną 
decyzję w sprawie przyznania nam leczenia uzdrowiskowego 
wydaje wojewódzki NFZ naszego miejsca zamieszkania (lub 
oddział właściwy dla lekarza, który wystawił skierowanie, jeśli 
nie można określić miejsca pobytu osoby starającej się). Decy-
zję powinniśmy otrzymać na piśmie w ciągu 30 dni od wpły-
nięcia wniosku do oddziału. Wydanie decyzji może się prze-
dłużyć maksymalnie o 14 dni z powodów proceduralnych, np. 
jeśli nie dołączyliśmy wszystkich wymaganych dokumentów. 
Wysyłając do nas negatywną decyzję NFZ musi podać przyczy-
ny swojego stanowiska.
 Z sanatorium możemy skorzystać nie częściej niż raz na 18 
miesięcy (takie są aktualne zalecenia Ministerstwa Zdrowia). 
Niestety musimy liczyć się z tym, że na pobyt w uzdrowisku 
fi nansowanym z NFZ poczekamy co najmniej kilka miesięcy.
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Uwaga! Nie mamy wpływu na wybór sanatorium. 
Ostateczną decyzję podejmie oddział NFZ, który może, ale 
nie musi, wziąć pod uwagę wskazania naszego lekarza.

W sanatorium spędzimy czas od 6 do 28 dni. Długość naszego 
pobytu zależy m.in. od naszego stanu zdrowia, rodzaju scho-
rzenia oraz zalecanego leczenia (np. ambulatoryjnego, szpi-
talnego). Kiedy już wiemy, że jedziemy do sanatorium, warto 
policzyć koszty naszego pobytu. Mimo że korzystamy z pobytu 
w ramach NFZ, musimy za nie częściowo zapłacić. Przewidując 
opłaty trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim:

∙  koszty przejazdu w obie strony, 

∙   częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie, 

∙  opłatę uzdrowiskową, w wysokości nie większej niż 3,33 zł 
dziennie. 

Wysokość opłat za pobyt w uzdrowisku zależy od sezonu (wię-
cej zapłacimy jadąc w  terminie od maja do końca września; 
a od października do końca kwietnia opłata jest niższa) oraz 
od standardu zakwaterowania (np. czy pokój jest jednoosobo-
wy, czy wieloosobowy, z pełnym węzłem sanitarnym, czy tylko 
umywalką). W tabeli poniżej znajdują się obowiązujące stawki 
za pobyt w sanatoriach (źródło: strona Ministerstwa Zdrowia 
www.mz.gov.pl – stan na październik 2018 r.):

Rodzaj 
zakwaterowania

I sezon 
– stawka w PLN
(od 01.10 do 
30.04)

II sezon – 
stawka w PLN
(od 01.05 do 
30.09)
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pokój jednoosobowy 
z pełnym węzłem 
higieniczno-sanitarnym

27,50 34,50

pokój jednoosobowy 
w studiu

22,00 31,50

pokój jednoosobowy
 bez pełnego węzła 
higieniczno-sanitarnego

21,00 28,00

pokój dwuosobowy 
z pełnym węzłem 
higieniczno-sanitarnym

16,50 23,00

pokój dwuosobowy 
w studiu

14,00 21,00

pokój dwuosobowy 
bez pełnego węzła 
higieniczno-sanitarnego

12,00 16,50

pokój wieloosobowy 
z pełnym węzłem 
higieniczno-sanitarnym

10,50 12,50

pokój wieloosobowy 
w studiu

10,00 11,50

pokój wieloosobowy 
bez pełnego węzła 
higieniczno-sanitarnego

9,00 10,00

Więcej informacji na temat sanatoriów można uzyskać na stronie 
Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl w zakładce „uzdrowiska”.
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9.6. Turnusy rehabilitacyjne 

Inną, płatną formą pomocy łączącą aktywną rehabilitację z ele-
mentami wypoczynku są bardzo popularne turnusy rehabilita-
cyjne. Ich oferta skierowana jest do osób niepełnosprawnych 
(posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
bądź niezdolności do pracy), które uzyskały skierowanie od le-
karza. Pobyt na turnusie wypełniony jest zajęciami, które mają 
poprawić naszą sprawność, pomóc w nawiązaniu i rozwijaniu 
nowych kontaktów oraz pogłębianiu zainteresowań.

Uwaga! W  przypadku turnusów rehabilitacyjnych 
możemy sami wybrać ośrodek, do którego chcemy się 
udać. Placówka musi jednak specjalizować się w  lecze-
niu schorzeń, na które cierpimy. Przy wybieraniu ośrodka 
należy upewnić się, że jest on wpisany do reje-
stru ośrodków – spis ten jest dostępny na stronie 
http://ebon.mpips.gov.pl/organizatorzy/.

 Udając się na turnus, możemy sami pokryć jego pełny koszt 
albo skorzystać z  dofi nansowania ze środków Państwowego 
Fun-duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 
Musimy o nie wystąpić przed turnusem.
Aby otrzymać dofi nansowanie trzeba spełnić kilka warunków:

∙    posiadać ważne orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności 
bądź niezdolności do pracy, 

∙  zostać skierowanym na turnus rehabilitacyjny przez leka-
rza, 

∙    nie możemy pełnić funkcji członka kadry na turnusie ani 
być opiekunem innego uczestnika turnusu rehabilitacyjne-
go, 
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∙  posiadać odpowiedni dochód nieprzekraczający: 
 -  50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie,
 -  65% przeciętnego wynagrodzenia osoby samotnej.
 
Z dofi nansowania z PFRON możemy skorzystać maksymalnie 
raz w roku na zasadach podanych poniżej:

∙  dla osoby ze znacznym stopniem niepełnsprawności – 
30% przeciętnego wynagrodzenia tj. 1356,32 zł, 

∙  dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
– 27% przeciętnego wynagrodzenia tj. 1220,69 zł, 

∙   dla osoby z  lekkim stopniem niepełnosprawności – 
25% przeciętnego wynagrodzenia tj. 1130,27 zł,

∙  dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 20% przeciętnego 
wynagrodzenia tj. 904,22 zł,

∙  dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy 
chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności – 
20% przeciętnego wynagrodzenia tj. 904,22 zł.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2018 r. wynosiła 
4 521,08 zł.
 W przypadku, w którym nasza sytuacja życiowa jest szcze-
gólnie trudna, możemy uzyskać wyższe dofi nansowanie 
z PFRON – maksymalnie do 40% przeciętnego wynagrodzenia 
(tj. do 1 808,43 zł).
 Wniosek o przyznanie dofi nansowania ze środków PFRON 
wraz z wymaganymi załącznikami składamy osobiście lub za 
pośrednictwem poczty do powiatowego centrum pomocy ro-
dzinie w naszym miejscu zamieszkania, natomiast w Warsza-
wie miejscem złożenia dokumentów jest:
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Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. 
Andersa 5, 00-147 Warszawa, tel. (22) 50 90 119 lub (22) 50 
97 129, (22) 65 41 348.
 PCPR rozpatruje wnioski w  ciągu 30 dni od dnia złożenia 
kompletu dokumentów.

9.7. Bezpłatne leki dla seniorów 75+

W ramach rządowego programu «Leki 75+» seniorzy spełnia-
jący określone warunki mogą otrzymywać za darmo niektóre 
leki, które są stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego.
 Warunki, które trzeba spełnić, aby zostać objętym progra-
mem Leki 75+ są następujące. 
 Pierwsze kryterium to wiek. Bezpłatne leki mogą otrzymać 
seniorzy w wieku 75+, od dnia ukończenia tego wieku. Wery-
fi kacja wieku jest przeprowadzana na podstawie nr PESEL lub 
daty urodzenia.
 Drugi warunek to umieszczony na recepcie symbol S. Symbol 
ten musi być wpisany w polu „kod uprawnień dodatkowych”. 
Uprawnienia do wypisywania recept z symbolem S mają: le-
karz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawo-
wej opieki zdrowotnej, lekarz wystawiający receptę dla siebie 
i dla rodziny. Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że można prze-
pisać lek bezpłatny, to musi przekazać taką informację lekarzo-
wi podstawowej opieki zdrowotnej u którego leczy się pacjent. 
Farmaceuci nie mogą wpisywać ani zmieniać kodu na recepcie, 
którą przyjmują do realizacji. Leki bezpłatne nie muszą być wy-
pisywane na osobnej recepcie. Wszystkie leki, które lekarz za-
leca pacjentowi mogą zostać zapisane na jednej recepcie, a więc 
leki bezpłatne, leki podlegające refundacji ogólnej, leki płat-

Szlachetne zdrowie



307

ne, leki przysługujące na podstawie uprawnień dodatkowych. 
Wyjątek stanowią leki psychotropowe, leki zawierające środki 
odurzające i leki recepturowe.
 Jednak nie każdy lek można otrzymać za darmo. Wykaz bez-
płatnych leków, który obowiązuje od 1 września 2017 r. zawiera 
1530 pozycji. 
 Ponadto podstawą do przyznania prawa do otrzymywania 
bezpłatnych leków są konkretne schorzenia, zdiagnozowane 
przez lekarza. Wśród tych schorzeń wskazano m.in.: choro-
bę Parkinsona, jaskrę, hipercholesterolemię, chorobę niedo-
krwienną serca i nadciśnienie tętniczym.
 Zgodnie z  założeniami projektu kwota środków fi nanso-
wych przeznaczano na realizację projektu będzie systematycz-
nie wzrastać. 
  O więcej informacji warto zapytać swojego lekarza pierwszego 
kontaktu.
 Więcej informacji można znaleźć także tu: www.75plus.
mz.gov.pl/

9.8. Bezpieczne zachowania

Bezpieczne zachowania kojarzone są z aktywnością na rzecz 
zdrowia, w celu utrzymania dobrej formy fi zycznej i psychicz-
nej. Należeć do nich może uprawianie sportu na świeżym po-
wietrzu czy stosowanie odpowiedniej diety pozbawionej nad-
miaru tłuszczu bądź cukrów.
 Działania te mają charakter prewencyjny, zapobiegają po-
wstawaniu wielu chorób, ale nawet przy prowadzeniu naj-
zdrowszego stylu życia, niektórych chorób uniknąć się nie da. 
W sytuacji, gdy dotknie nas choroba, warto pamiętać o kilku 
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zasadach. Jeżeli na stałe przyjmujemy leki, to musimy pamię-
tać jaką dawkę i o której porze dnia powinniśmy zażyć. W ap-
tece można kupić ułatwiające nam to zadanie pudełko z po-
działem na poszczególne pory dnia: „rano”, „po południu”, 
„wieczorem”. Po zażyciu ostatniego lekarstwa danego dnia, 
przygotowujemy sobie „porcje” lekarstw na następny dzień. 
 Warto zadbać także o to żeby oprócz domowej apteczki za-
opatrzyć się w tak zwane „pudełko życia”, w którym znajdzie 
się wykaz leków aktualnie przez nas zażywanych, informa-
cje na jakie schorzenia cierpimy, czy jesteśmy uczuleni, a je-
śli tak na co. Podajmy również kogo z  bliskich zawiadomić 
w razie wypadku lub choroby wraz z telefonem do tej osoby/
osób. Ogólnie przyjęte jest, że pudełko z informacjami, które 
mają pomóc służbom medycznym, przechowujemy w lodówce, 
można też zapisać te dane na naklejce na lodówce. Warto też 
w widocznym miejscu nakleić nr telefonu alarmowego 112, pod 
którym można zgłaszać zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.
 Dobrze jest również wcześniej przygotować się do wizyty 
u lekarza, zwłaszcza, że z reguły jest ona zaplanowana z wy-
przedzeniem. Aby oszczędzić sobie stresu, że „o  czymś za-
pomnieliśmy powiedzieć” najlepiej przed spotkaniem spisać 
wszystkie przyjmowane leki, uwagi co do ich skuteczności 
a także jakie dolegliwości aktualnie nam dokuczają. Warto tak-
że zadbać o upoważnienie na piśmie dla osoby bliskiej, tak aby 
mogła zasięgać wszelkich informacji o naszym stanie zdrowia 
w przychodniach do których uczęszczamy, odbierać w naszym 
imieniu wyniki badań czy recepty.
 Długie życie w zdrowiu, to nie tylko profi laktyczne i obo-
wiązkowe wizyty u  lekarza, ale także myślenie o  własnym 
bezpieczeństwie przy okazji wielu drobnych, codziennych 
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spraw. I tak np. żeby uniknąć stresu i wypadków spiesząc się 
na spotkanie postarajmy się wyjść z domu 15 min wcześniej 
niż zwykle, dzięki temu być może nie wbiegniemy na pasy na 
czerwonym świetle powodując zagrożenie dla siebie i  innych 
uczestników ruchu. Jeżeli mamy trudności z poruszaniem nie 
wstydźmy się prosić o pomoc osobę bliską lub sąsiada. W tram-
waju czy autobusie nie krępujmy się poprosić napotkaną osobę, 
żeby pomogła nam wysiąść. Osoba, która pomoże poczuje się 
dowartościowana, a my unikniemy upadku.
 Ostrożność należy zachować również, a  może przede 
wszystkim w domu (to tu statystycznie zdarza się najwięcej 
wypadków!). Brak maty antypoślizgowej w  łazience czy pod 
prysznicem może skutkować poważnym wypadkiem. Czasem 
wystarczy mała podręczna gaśnica żeby zapobiec pożaro-
wi. Nie zastawiajmy korytarza szafkami, które nie zmieściły 
się w mieszkaniu lub niesprawnymi sprzętami domowymi, 
z którymi trudno nam się pożegnać - w ten sposób unikniemy 
zablokowania drogi ewakuacyjnej. Przed wyjściem z miesz-
kania warto sprawdzić czy w kuchence gazowej są zakręcone 
wszystkie kurki. Jeżeli wyjeżdżamy na dłużej należy odłączyć 
wszystkie urządzenia podłączone do prądu, a o opiekę nad na-
szym mieszkaniem poprosić zaufanego sąsiada.
 Postawy, które proponujemy i zmiana nawyków, które nie 
służą bezpieczeństwu pozwoli Państwu zadbać o poprawienie 
komfortu życia i zdrowie.
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9.9. Skargi

 Starość nie radość, jak mówi polskie przysłowie. Nie da się 
ukryć, że wraz z  upływem wieku coraz częściej zaczynamy 
odczuwać dolegliwości zdrowotne i korzystać z opieki lekar-
skiej. Poziom medycyny wciąż się podwyższa. To, co pół wieku 
temu było ciężką chorobą, a wiek temu mogło przyczynić się 
do śmierci, obecnie jest szybko uleczalne. Powstają nowe leki 
i  terapie pomagające nam powrócić do zdrowia, jednak nikt 
nie wynalazł jeszcze (i chyba nie wynajdzie nigdy) cudownego 
leku na upływ czasu. Zawód lekarza cieszy się bardzo wysokim 
poważaniem, jednak zdarza się, że z  jakiegoś powodu nie je-
steśmy usatysfakcjonowani leczeniem, na przykład nie zlecono 
nam jakiś, naszym zdaniem, potrzebnych badań, zbyt długo 
czekaliśmy na wizytę u  specjalisty lub doznaliśmy w  trak-
cie leczenia uszczerbku na zdrowiu. W  niniejszym rozdziale 
znajdziemy szereg informacji przydatnych w „potyczkach” ze 
służbą zdrowia. Dowiemy się, jakie są nasze podstawowe prawa 
i  jak ich dochodzić. Wskazane zostaną instytucje, które mogą 
nam pomóc w ich egzekwowaniu. Są to nie tylko ciekawe, ale 
i ważne zagadnienia.
 Jeżeli do naruszenia praw doszło w zakładzie opieki zdro-
wotnej (np. przychodni) lub praktyce lekarskiej lub pielęgniar-
skiej, która posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 
(NFZ), a przedmiotem naruszenia jest nieprawidłowa realizacja 
świadczenia (np. odmowa zlecenia pacjentowi koniecznych ba-
dań), możemy złożyć skargę w wydziale Skarg i Wniosków NFZ. 
W wyniku naszej skargi Fundusz może przeprowadzić kontrolę 
w takiej placówce, jak również wymierzyć jej karę fi nansową.
 Jeżeli uważamy, że nasze prawa zostały naruszone przez 
NFZ, to warto skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta. 
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Biuro Rzecznika udzieli także pomocy w działaniach przeciwko 
placówkom służby zdrowia (np. przychodni), w szczególności, 
jeżeli są to jednostki opieki psychiatrycznej. Pomocy możemy 
szukać pod ogólnopolską bezpłatną infolinią Rzecznika Praw 
Pacjenta: 800 190 590 (czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00) 
oraz w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta (ul. Młynarska 46, 01- 
171 Warszawa, tel. (22) 532 82 50).
 W  sytuacji, w której doświadczyliśmy zaniedbań i błędów 
lekarskich, ponosimy skutki niestarannego i  niezgodnego 
z etyką zawodową wykonywania przez lekarza swojego zawodu 
albo jesteśmy przekonani, że lekarz naruszył przepisy wyko-
nywania zawodu, powinniśmy złożyć skargę do Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej. Skar-
gę składamy w miejscu, w którym świadczeń udziela pozwany 
(adresy regionalnych izb lekarskich można znaleźć na stronie 
www.nil.org.pl/xml/oil).

Uwaga! Rzecznik wszczyna postępowanie, którego 
celem jest wyciągnięcie konsekwencji zawodowych wo-
bec oskarżonego lekarza, a nie przyznanie odszkodowania 
pacjentowi.

 Ponadto, jeżeli w trakcie leczenia doszło do rozstroju nasze-
go zdrowia, uszkodzenia ciała lub zakażenia, a my uważamy, że 
winę za to ponosi służba zdrowia, to możemy dochodzić z tego 
tytułu odszkodowania. W tym celu powinniśmy zwrócić się do 
Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, która ustali, 
czy mamy rację. Należy złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia 
medycznego, formularz którego otrzymamy w siedzibie komisji 
lub pobierzemy ze strony internetowej urzędu wojewódzkiego.
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 Komisje funkcjonują przy urzędach wojewódzkich. Rozpo-
częły swoją działalność od 1 stycznia 2012 r. i w związku z tym 
nie rozpatrują wniosków dotyczących wydarzeń, które miały 
miejsce przed tą datą.
 Jeśli nasz bliski zmarł na skutek niewłaściwego – naszym 
zdaniem – leczenia, to również możemy dochodzić odszkodo-
wania i zadośćuczynienia z tego tytułu. Wniosek w tej sprawie 
mogą złożyć tylko spadkobiercy zmarłego pacjenta. Informacje 
na temat dziedziczenia znajdziemy w rozdziale 1. pt. „Dziedzi-
czenie – to warto wiedzieć”.

9.10. Ważne adresy 

Rzecznik Praw Pacjenta: bezpłatna infolinia 800 190 590 
(czynne pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00) oraz Biuro Rzecznika 
Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. (22) 532 
82 50 
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych: ul. Gen. Ander-
sa 5, 00-147 Warszawa tel. (22) (22) 50 90 119
Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej: 02-094 Warszawa, ul. Puławska 18 (wejście od 
ul. Rejtana) tel. 22 -542-83-24; e-mail: oroz@warszawa.oil.waw.
org.pl
Krajowa Infolinia Podatkowa: 801  055  055 (dla telefonów 
stacjonarnych) lub 22 330 03 30 (dla telefonów komórkowych 
lub dla osób dzwoniących z zagranicy).

Szlachetne zdrowie



313

Podstawa prawna:
1.  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

(Dz.U.2012.159 t.j. z późn. zm.); 
2.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739);

3.  Ustawa o podatku dochodowym od osób fi zycznych 
(Dz. U. 2012.361 j. t. ze zm. z dnia 26 lipca 1991 r);

4.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych 
(Dz.U.2015.581 t.j., z późn. zm.); 

5.   Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych; 
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 651);

6.   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu 
kierowania i kwalifi kowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 
(Dz. U. 2012 r., poz. 14);

7.  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu 
lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2013 poz. 931);

8.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. 
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694, z późn. zm.); 

9.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 t.j. z późn. zm)
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10| Jak chronić dane osobowe

Pan Krzysztof skorzystał z usług jednej z fundacji, udziela-
jących darmowych porad prawnych.

By uzyskać poradę musiał wypełnić formularz rejestra-
cyjny, w  którym proszono o  podanie jego danych osobo-
wych takich jak imię, nazwisko czy adres zamieszkania. Pan 
Krzysztof wypełnił wymagany formularz i wyraził zgodę na 
przetwarzanie dotyczących go danych osobowych. Po powro-
cie do domu zaczął zastanawiać się czy jego dane są bezpiecz-
ne i w jaki sposób będą wykorzystywane. Nie wie również czy 
może prosić fundację o zmiany w przekazanych informacjach 
go dotyczących lub o ich całkowite usunięcie.

10.1. Czym są dane osobowe?

Każdą osobę można określić pewnym zestawem cech, jeśli te 
cechy są z nią jednoznacznie powiązane, lub można je z nią 
powiązać bez dużego trudu i nadmiernych nakładów, mówimy 
wówczas o danych osobowych.
 Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą ziden-
tyfi kowanej lub możliwej do zidentyfi kowania osoby fi zycznej. 
Dane takie to na przykład: imię i nazwisko, adres, numer iden-
tyfi kacyjny, dane o lokalizacji, identyfi kator internetowy (IP), 
adres emailowy lub informacje określające fi zyczną, fi zjolo-
giczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fi zycznej.
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Ważne! Dane osobowe dotyczą tylko i wyłącznie osób 
fi zycznych, co oznacza, że nie są to na przykład dane po-
zwalające na identyfi kację fi rm, innych podmiotów gospo-
darczych, urzędów itp.

10.2.  Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Wszelkie działania na danych osobowych określamy jako ich 
przetwarzanie. Przetwarzanie to każda czynność wykony-
wana na danych osobowych. Przetwarzaniem będzie zatem 
zarówno zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfi ko-
wanie, pobieranie, jak i  ich przeglądanie, wykorzystywanie 
w jakiejkolwiek formie, rozpowszechnianie, usuwanie, nisz-
czenie itp.

10.3. Nasze uprawnienia

Fakt, że nasze dane osobowe są przetwarzane za naszą zgodą, 
lub bez niej (w ściśle określonych przypadkach administrator 
danych takiej zgody nie potrzebuje) nie oznacza oczywiście, 
że tracimy nad nimi kontrolę. Wręcz przeciwnie, każdej osobie 
przysługuje szeroki wachlarz możliwości służących do kontro-
lowania sposobu przetwarzania i wykorzystywania dotyczą-
cych jej danych osobowych.

Ważne! Wyrażona przez nas zgoda na przetwarza-
nie danych osobowych nie zawsze jest wymagana, by 
podmiot mógł te dane przetwarzać zgodnie z prawem. Jed-
nak to administrator naszych danych, w przypadkach spor-
nych, musi udowodnić, że spełnia jeden ze ściśle określonych 
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i wymienionych w art.6 oraz art. 9 rozporządzenia o ochro-
nie danych osobowych (RODO) warunków ich przetwarzania.

Do uprawnień każdego z nas należą między innymi:

1.  Prawo wglądu w przetwarzane dane osobowe nas dotyczące 
i na przykład do złożenia wniosku, w którym możemy za-
żądać, by podmiot je przetwarzający udostępnił informacje 
o tym, w jakim celu przetwarza nasze dane, jaki rodzaj da-
nych przetwarza, jak długo będzie je przetwarzał, o tym skąd 
pozyskał nasze dane jeśli nie pozyskał ich bezpośrednio od 
nas, komu je przekazuje. Możemy również zażądać kopii na-
szych danych bezpośrednio, lub drogą elektroniczną.

2.  Wyrażenie/niewyrażenie zgody na profi lowanie. Profi lowa-
nie to grupowanie konkretnych informacji na nasz temat, 
np. wieku, płci, miejsca zamieszkania, jak również wycią-
ganie wniosków z naszych zwyczajów i zachowań w Inter-
necie. Tego typu informacje mogą być wykorzystywane na 
przykład przez sprzedawców internetowych, w celu dosto-
sowywania ich ofert do konkretnych klientów.

3.  Prawo do bycia zapomnianym. Jeśli wycofaliśmy wcześniej 
wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, albo 
gdy dane nie są już potrzebne administratorowi do realizo-
wania celów, do których je zbierał oraz gdy dane przetwa-
rzane są bez podstawy prawnej (wspominane wyżej art. 6 i 9 
RODO), mamy prawo do zażądania od administratora nie-
zwłocznego usunięcia danych osobowych nas dotyczących, 
a administrator ma obowiązek zastosować się do takiego żą-
dania, bez zbędnej zwłoki.
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10.4. Zagrożenia

W związku z gwałtownym rozwojem technologii czy informatyki 
nawet najbardziej ostrożna osoba nie jest w stanie w pełni unik-
nąć procesu przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. 
Zakupy w sklepie internetowym, płatność kartą, czy skorzystanie 
z bankomatu zawsze pozostawia ślad. Nasze dane przetwarzają 
również dostawcy energii elektrycznej, administracja budynków, 
w których mieszkamy, czy na przykład dostawcy telewizji i in-
ternetu. Nie musimy się w związku z tym niepokoić, jest to nie-
zbędne do wykonania standardowych usług, czynności, realizacji 
zawartych z nami umów. Oczywiście uczciwe organizacje, fi rmy 
czy banki posiadają szereg zabezpieczeń i procedur, które chro-
nią nasze dane i korzystając z ich usług przy zachowaniu pod-
stawowych zdroworozsądkowych zasad ostrożności nie musimy 
się o nasze dane obawiać. Powyższe nie oznacza jednak, że nie 
powinniśmy świadomie dbać o bezpieczeństwo naszych danych 
osobowych.
 Znane są nam przypadki, gdy na przykład w wypożyczalniach 
sprzętu sportowego, od klientów chcących skorzystać z usług, żą-
dano dowodu osobistego lub jego kopii. Taka lub podobna sytuacja 
powinna wzbudzić nasze wątpliwości. O ile na przykład przy za-
wieraniu umowy telekomunikacyjnej taki wymóg wobec klienta 
może być uzasadniony charakterem długotrwałej umowy, którą 
zawieramy, o  tyle wypożyczenie nart czy kajaka nie uzasadnia 
wglądu na przykład w nasz numer PESEL, znajdujący się w do-
wodzie osobistym. Jeśli jednoznacznie wymagany jest dokument 
tożsamości, nie przekazujmy go lub jego kopii, zapytajmy dla-
czego jest on niezbędny, w jakim celu będą wykorzystane dane na 
nim się znajdujące, kto będzie miał do nich dostęp. Przedsiębiorca 
powinien udzielić nam takich informacji, to jego obowiązek.

Jak chronić dane osobowe
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Ważne! Nie przekazuj dowodu osobistego lub jego ko-
pii, jak i innego dokumentu zawierającego dane osobowe, 
fi rmom czy osobom, których nie znasz i którym nie możesz 
w pełni ufać. Przy zawieraniu większości umów i korzysta-
niu z usług imię i nazwisko lub adres powinny wystarczyć. 
Jeśli podmiot żąda wglądu w dokument tożsamości – do-
brze się zastanów czy chcesz mu swoje dane powierzać!

10.5. Ochrona instytucjonalna w Polsce

Na mocy nowej ustawy o ochronie danych osobowych organem 
ochrony danych osobowych stał się Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (UODO), (wcześniej GIODO). To właśnie do 
tego organu możemy w przypadku naruszeń i nieprawidłowo-
ści przy przetwarzaniu naszych danych osobowych kierować 
tak zwane skargi.

Jeśli chcesz złożyć skargę
 W  przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes Urzę-
du – jeżeli doszło do naruszenia przepisów – w drodze decy-
zji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego 
z prawem.
 Skargę do Prezesa Urzędu może złożyć osoba, w której prze-
konaniu nastąpiły nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej 
danych osobowych. Jeśli skarga dotyczy przetwarzania danych 
osobowych innej osoby, konieczne jest pełnomocnictwo udzie-
lone przez tę osobę do jej reprezentowania
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w postępowaniu przed Prezesem Urzędu.

Składanie skargi w formie tradycyjnej.
Skarga złożona do Prezesa Urzędu musi zawierać:
1.  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego skargę;
2. własnoręczny podpis;
3.  wskazanie podmiotu, na który składana jest skarga (pełną 

nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania);
4. dokładny opis naruszenia;
5.  żądanie tj. wskazanie, podjęcia jakich działań składają-

cy oczekuje od organu (np. usunięcia danych, wypełnienia 
obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograni-
czenia przetwarzania danych, itd.).

Jeżeli składający skargę posiada dowody potwierdzające oko-
liczności wskazane w  skardze (np. korespondencję z  admi-
nistratorem, umowy) powinien je dołączyć do skargi. Prezes 
Urzędu jest organem kontrolującym prawidłowość stosowania 
przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora, 
składający skargę w pierwszej kolejności powinien zwrócić się 
do administratora
w celu realizacji swoich uprawnień.

Ważne! Przedmiotem postępowania przed Prezesem 
Urzędu nie może być żądanie przyznania odszkodowania. 
Taka kwestia może być rozstrzygnięta wyłącznie przed są-
dem powszechnym.

 Składający skargę nie może żądać nałożenia kary pienięż-
nej na administratora. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej nie 
może być realizowana na wniosek osoby składającej skargę.

Jak chronić dane osobowe
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 Istnieje również możliwość złożenia skargi drogą elek-
troniczną, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/
pl/83/153

10.6. Ważne adresy.

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000, 
czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

Przydatne adresy internetowe:
Urząd Ochrony Danych Osobowych:
www.uodo.gov.pl
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych:
www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000
RODO:
www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Podstawa prawna:
1.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. W sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
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11| Przyjazny sąd, dostępny urząd

Pan Kazimierz od śmierci żony jest sam. Brakuje mu „brat-
niej duszy”, z którą mógłby dzielić wolny czas. Dlatego pan 
Kazimierz zabrał się za załatwianie zaległych spraw rodzin-
nych i urzędowych. Nie zdawał sobie jednak sprawy, jak wiele 
będzie musiał poświęcić na to czasu i energii, przeraziły go 
procedury, formalności i terminy. Niewiele rozumiał z pism, 
które kierowali do niego urzędnicy i sądy. Był tak zmęczony 
i  przestraszony, że przestał odbierać kolejne pisma i  awi-
za. Zaniedbał sprawę dodatku mieszkaniowego, który mógł 
otrzymać, a  także potwierdzenie swojego prawa do  spadku 
po  żonie, dzięki któremu mógłby zamienić mieszkanie na 
mniejsze, a więc tańsze.

11.1. Załatwianie spraw w urzędzie 

Każdy z nas na różnych etapach życia ma doświadczenia zwią-
zane z załatwianiem spraw urzędowych. Większość z nas nie 
lubi urzędów, uważając wizyty w nich za czasochłonne, mę-
czące i irytujące.
 Czy faktycznie zawsze nasza złość jest uzasadniona i wy-
nika jedynie z postawy urzędnika oraz niedogodności samego 
urzędu? Może nie dość dobrze znamy swoje prawa i obowiązki? 
Świadomość uprawnień i umiejętność korzystania z nich mo-
głaby ograniczyć uciążliwość załatwiania spraw w urzędzie. 

Czego więc możemy oczekiwać od urzędu?
Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwia-
nia spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa 
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Kodeks postępowania administracyjnego w  skrócie określana 
jako k.p.a.
 Przepisy k.p.a. zobowiązują urząd do tego, aby każda sprawa 
była załatwiana w sposób rzetelny i wnikliwy, a wszelkie nie-
jasności i niedopowiedzenia interpretowane na korzyść oby-
watela. Kodeks postępowania administracyjnego mówi też, że 
przy rozpatrywaniu danej sprawy urząd powinien uwzględniać 
„słuszny interes” osoby składającej swoją prośbę, czyli każda 
sprawa, jeśli to tylko jest możliwe, powinna być rozpatrywana 
na korzyść osoby składającej prośbę, ale także uwzględniając 
dobro ogółu.
 W trakcie postępowania przed urzędem mamy prawo żądać, 
żeby urzędnik szczegółowo poinformował nas o  wszystkich 
okolicznościach, które będą miały wpływ na przebieg sprawy 
załatwianej przez dany urząd. Działania urzędu powinny za-
pobiegać poniesieniu przez nas szkody wynikającej z nieznajo-
mości prawa.
 W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, powinni-
śmy zwrócić się o wyjaśnienia do urzędnika, który jest zobo-
wiązany takich wyjaśnień udzielić, a jeżeli zapytany urzędnik 
nie zajmuje się daną problematyką, powinien ustalić i wskazać 
nam kompetentną osobę.
 Urząd jest zobowiązany do załatwienia naszej sprawy „bez 
zbędnej zwłoki”, tzn. jak najszybciej. Jednak warunkiem nie-
zwłocznego załatwienia sprawy jest dostarczenie przez nas 
kompletu wymaganych dokumentów. O tym, jakie dokumenty 
należy złożyć powinien nas poinformować urzędnik zajmujący 
się załatwianiem spraw danego rodzaju. 
 Chcąc załatwić sprawę w urzędzie najlepiej zwrócić się ze 
swoją prośbą w formie pisemnej, tzn. złożyć w odpowiednim 
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wydziale urzędu podanie opisujące naszą sprawę. Jeśli urzędnik 
nie będzie chciał przyjąć takiej prośby należy ją złożyć w kance-
larii urzędu lub przesłać listem poleconym. Składając podanie, 
na kopii powinniśmy otrzymać potwierdzenie złożenia pisma. 
Wysyłając pismo listem powinniśmy zrobić to za potwierdze-
niem odbioru, aby mieć dowód nadania wysyłki. 
Podanie do urzędu możemy złożyć: 

∙    pisemnie, 

∙     za pomocą faxu, poczty elektronicznej, 

∙     za pomocą formularza umieszczonego na stronie interneto-
wej urzędu, 

∙    ustnie do protokołu. 
Podanie wniesione przez nas w formie dokumentu elektronicz-
nego powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym (zgodnie z  zasadami przewidzianymi w  przepisach 
o  podpisie elektronicznym). Datą wszczęcia postępowania 
w takim przypadku jest dzień wprowadzenia podania do syste-
mu teleinformacyjnego organu administracji.
Pisząc podanie powinniśmy w nim zawrzeć:

∙    swoje podstawowe dane tzn. imię i  nazwisko, adres za-
mieszkania

∙    dane instytucji do której pismo jest skierowane tzn. nazwa 
i adres instytucji

∙     informację czego pismo dotyczy, opisujące sprawę i uzasad-
niające cel złożenia pisma

∙     swój podpis. 
 Jeżeli podanie wnosimy ustnie do protokołu, powinniśmy je 
podpisać. Podpis powinien złożyć też pracownik, który sporzą-
dził protokół. Jeżeli w podaniu nie zostanie podany nasz ad-
res do korespondencji i organ administracji nie ma możliwości 
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ustalenia tego adresu, podanie pozostanie bez rozpoznania. 
Nasze podanie będzie też pozostawione bez rozpoznania, jeśli 
nie usuniemy w ciągu 7 dni braków wskazanych przez organ 
administracji.
 W razie potrzeby do podania można załączyć kserokopie do-
kumentów, które potwierdzają treści zawarte w piśmie. Orygi-
nały dokumentów zachowujemy. Przedstawiamy je do wglądu 
na żądanie urzędnika, który potwierdza zgodność kopii doku-
mentu z jego oryginałem.
 Urzędy mają obowiązek zapewnić nam czynny udział w po-
stępowaniu, czyli m.in. powinniśmy mieć możliwość składania 
dodatkowych wniosków oraz przeglądania akt sprawy i sporzą-
dzania z nich notatek i odpisów. Jeśli wymaga tego nasz interes, 
możemy od urzędu zażądać uwierzytelnienia naszych odpisów. 
 Urzędnik powinien poinformować nas, czy złożenie wnio-
sku łączy się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej oraz 
podać jej wysokość.
 Jeśli mamy problemy z załatwianiem spraw urzędowych sa-
modzielnie, np. z powodu niepełnosprawności lub podeszłego 
wieku możemy powołać pełnomocnika, czyli wyznaczyć osobę, 
która będzie występować w urzędzie w naszym imieniu. Pełno-
mocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Nie ma ustawo-
wego obowiązku potwierdzenia pełnomocnictwa u notariusza 
warto jednak wcześniej dowiedzieć się w danym urzędzie, czy 
wystarczające będzie własnoręcznie sporządzone pełnomoc-
nictwo, czy jednak konieczne jest pełnomocnictwo poświad-
czone notarialnie.  
 Osoba niepełnosprawna, chora bądź w  podeszłym wieku 
może też zwrócić się do sądu o wyznaczenie tzw. kuratora dla 
osoby niepełnosprawnej lub zwrócić się do placówki pomocy 

Przyjazny sąd, dostępny urząd



327

społecznej o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuń-
czych np. o przyznanie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.
 Jeśli mamy uzasadnione pretensje do działania urzędu mo-
żemy składać petycje, wnioski i  skargi. Przedmiotem skargi 
może być nienależyte wykonywanie obowiązków przez wła-
ściwe organy albo przez ich pracowników, naruszanie naszych 
słusznych interesów a także przewlekłe lub biurokratyczne za-
łatwianie spraw. 

11.2. Terminy dla urzędu i obywatela

Zgłaszając się do urzędu, oczekujemy szybkiego i skuteczne-
go załatwienia naszej sprawy. W tym oczekiwaniu mamy so-
jusznika – przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, 
regulujące m.in. terminy, w których instytucje powinny rozpa-
trzeć naszą sprawę i udzielić nam odpowiedzi.
 Generalnie urząd jest zobowiązany załatwić zgłoszoną przez 
nas sprawę „bez zbędnej zwłoki”, to znaczy, jak najszybciej. 
Jednak niektóre sprawy wymagają wyjaśnień, przeprowadzenia 
dodatkowego postępowania i w takiej sytuacji urząd powinien 
udzielić nam odpowiedzi w  terminie jednego miesiąca. Jeżeli 
nasza sprawa jest bardzo skomplikowana i urząd nie może jej 
rozpatrzyć w terminie miesiąca, to powinien nas o tym powia-
domić, podać przyczyny zwłoki oraz ostateczny termin odpo-
wiedzi (maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od poinformowaniu 
nas o wy- dłużeniu terminu na odpowiedź).
 Jeśli urząd nie przestrzega tych terminów i nie wiemy co 
się dzieje w naszej sprawie, to możemy wnieść ponaglenie do 
organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowa-
dzącego postępowanie. Jeżeli nie ma organu wyższego stopnia 



328

– do organu prowadzącego postępowanie. Organ prowadzący 
postępowanie musi przekazać ponaglenie bez zbędnej zwło-
ki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 
Na rozpatrzenie ponaglenia organ wyższego stopnia ma 7 dni 
i w  przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości 
zobowiązuje organ rozpatrujący wyznaczyć nowy termin do jej 
załatwienia oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn oraz ustalenie 
osób winnych powyższego stanu rzeczy. 
 W przypadku spraw rozpatrywanych przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych przekroczenie terminu dwóch miesięcy na 
wydanie decyzji może skutkować dla ZUS naszym odwołaniem 
do Sądu Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych. Każdy z  nas ma 
również prawo, przed podjęciem formalnych kroków, wystąpić 
na piśmie do urzędu z zapytaniem, na jakim etapie jest nasza 
sprawa i kiedy może zostać rozpatrzona.
 Gdy urząd rozpatrzy naszą sprawę, powiadomi nas o swo-
im rozstrzygnięciu w formie decyzji administracyjnej. Jeśli nie 
zgadzamy się z jej treścią, możemy się od niej odwołać. Termin 
na złożenie odwołania powinien być podany w pouczeniu.

Uwaga! Zawsze należy bardzo uważnie czytać całe 
pouczenie. Jeżeli nie rozumiemy jego treści albo mamy 
wątpliwości, dobrze jest się skonsultować z kompetentną 
instytucją, organizacją pozarządową, prawnikiem etc.

 Bywają też takie sytuacje, w których nie ma decyzji, a roz-
strzygnięcie następuje w formie uchwały lub zarządzenia za-
rządu gminy czy dzielnicy. Jeżeli uważamy, że uchwała lub 
zarządzenie organu naruszają nasze prawa, może wystąpić do 
sądu administracyjnego ze skargą. 
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Przykład:
Pani Ola jest osobą niepełnosprawną, utrzymuje się z eme-

rytury w wysokości 1000 zł (netto). Jest osobą samotną. Wiele 
lat temu otrzymała mieszkanie komunalne. Zawsze sumien-
nie wywiązywała się z opłat za mieszkanie. W ubiegłym roku 
dowiedziała się, że budynek, w którym mieszka został odzy-
skany przez spadkobierców byłego właściciela. Nowi wła-
ściciel podwyższyli opłaty za mieszkanie z kwoty 350 zł do 
760 zł. Nie była w stanie płacić tak wysokiej stawki. Powsta-
ło zadłużenie. Właściciele wypowiedzieli jej umowę najmu. 
Pani Ola złożyła wniosek do Wydziału Zasobów Lokalowych 
w swojej Dzielnicy o przyznanie mieszkania z zasobów Mia-
sta Stołecznego Warszawy. Zarząd dzielnicy podjął uchwałę, 
że odmawiają zakwalifi kowania pani Oli na listę osób ocze-
kujących na przyznanie mieszkania. Jako powód podano, że 
Pani Ola zamieszkuje w zbyt dużym mieszkaniu (powierzch-
nia pokoi powyżej 6 metrów kwadratowych).

 Co w takiej sytuacji może zrobić. Uchwała podjęta przez za-
rząd dzielnicy jest niezgodna z uchwałą Rady Miasta Stołecz-
nego Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego 
Warszawy. Pani Ola może złożyć skargę do sądu administra-
cyjnego. 
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Rodzaj sprawy
Urząd 
załatwiający 
sprawę

Organ 
odwoławczy

Termin 
wniesienia 
odwołania

odmowa przy-
znania dodatku 
mieszkaniowego

urząd miasta, 
urząd gminy
(w przypadku 
Warszawy – 
urząd dzielnicy)

Samorządo-
we Kolegium 
Odwoławcze

14 dni 
od dnia 
doręczenia 
decyzji

odmowa przyzna-
nia zasiłku stałego

ośrodek pomocy 
społecznej

Samorządo-
we Kolegium 
Odwoławcze

14 dni 
od dnia 
doręczenia 
decyzji

odmowa 
przyznania 
zasiłku dla 
bezrobotnych

starosta
(w jego 
imieniu załatwia 
te sprawy 
powiatowy 
urząd pracy)

wojewoda 14 dni 
od dnia 
doręczenia 
decyzji

odmowa przyzna-
nia renty z tytułu 
niezdolności 
do pracy lub 
emerytury

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych

Sąd Okręgwy 
– Sąd Pracy 
i Ubezpie-
czeń Spo-
łecznych

30 dni 
od dnia 
doręczenia 
decyzji

Przyjazny sąd, dostępny urząd



331

decyzja
o wymeldowaniu 
z pobytu stałego

urząd miasta, 
urząd gminy 
(w przypadku 
Warszawy –
urząd dzielnicy)

wojewoda 14 dni 
od dnia 
doręczenia 
decyzji

uchwała zarządu 
dzielnicy odma-
wiająca zakwali-
fi kowania na listę 
osób oczekujących 
na przyznanie 
mieszkania 
komunalnego

zarząd 
dzielnicy

Za pośred-
nictwem 
zarządu 
dzielnicy

Bez terminu 
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11.3. Czym się różni sąd cywilny od karnego

Posługując się dużym uproszczeniem można stwierdzić, że sąd 
cywilny to taki, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa cy-
wilnego, a sąd karny – sprawy z zakresu prawa karnego. Dla 
zwykłego zjadacza chleba prawo karne i prawo cywilne to jedno 
i to samo. O różnicach między jednym a drugim dowiadujemy 
się najczęściej dopiero wtedy, kiedy okoliczności zmuszają nas 
do zainteresowania się tematem.
 Prawo cywilne to gałąź prawa, która najprościej mówiąc, 
obejmuje relacje międzyludzkie. Reguluje stosunki prawne 
między podmiotami: osobami fi zycznymi (np.  Jan Kowalski) 
i osobami prawnymi (np. fi rma Jana Kowalskiego – spółka cy-
wilna). Jakie stosunki prawne reguluje? Zaczynając od tych naj-
prostszych, jak zakupy w sklepie spożywczym, poprzez dzie-
dziczenie, aż po te skomplikowane, takie jak działalność spółek 
handlowych.
 Postępowanie cywilne dotyczy postępowania sądowego 
w sprawach z zakresu prawa cywilnego (np. sprawy dotyczące 
umów, odszkodowań), rodzinnego (sprawy małżeńskie, między 
rodzicami a dziećmi), opiekuńczego (kwestie opieki, kurateli), 
prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz innych kategorii 
spraw (np.  sprawy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, 
dotyczące aktów stanu cywilnego).
 W sprawach cywilnych możemy występować przed sądem 
jako powód lub pozwany. Powód, składając pozew przeciwko 
drugiej stronie, czyli pozwanemu, decyduje o tym, czy sprawa 
trafi  do sądu. Potem przed sądem toczy się spór, o rozwiązaniu 
którego decyduje sędzia.
 Postępowanie cywilne dzielimy na procesowe i nieprocesowe.

Przyjazny sąd, dostępny urząd
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 W  postępowaniu procesowym, które jest  podstawowym 
modelem postępowania cywilnego (co do zasady każda spra-
wa cywilna podlega rozpoznaniu w procesie) występują strony, 
które mają sprzeczne interesy. Postępowanie procesowe wiąże 
się z koniecznością zeznawania na rozprawie i oczekiwania na 
wyrok sądu.
 W  postępowaniu procesowym rozpoznawane są na przy-
kład sprawy o rozwód, o unieważnienie małżeństwa, o usta-
lenie ojcostwa, dotyczące wykonania umów, o odszkodowanie, 
o ochronę prawa własności i innych praw rzeczowych, z zakre-
su prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 Szczególnymi rodzajami postępowania procesowego są: po-
stępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze.
Postępowanie nieprocesowe nie ma charakteru spornego, mię-
dzy jego uczestnikami nie ma konfl iktu, nie występuje spór 
o  prawo. Postępowanie nieprocesowe rozpoczyna wniosko-
dawca, składając do sądu wniosek. Natomiast pozostałe osoby, 
których postępowanie dotyczy, określa się mianem uczestni-
ków postępowania.
 W postępowaniu nieprocesowym rozpoznaje się na przykład 
sprawy o uznanie za zmarłego, ubezwłasnowolnienie, dotyczą-
ce władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, z  zakresu opieki 
i kurateli, o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie współwła-
sności, ustanowienie drogi koniecznej, stwierdzenie nabycia 
i dział spadku.
Ważnym postępowaniem nieprocesowym jest ponadto postę-
powanie wieczystoksięgowe.
Teraz poznajmy podstawowe informacje na temat prawa i po-
stępowania karnego.
 Prawo karne to wszystko, co dotyczy przestępstw, a więc 
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czynów zabronionych przez ustawę (kodeks karny) pod groźbą 
kary.
 Postępowanie karne to postępowanie mające doprowadzić 
do wykrycia i osądzenia sprawcy przestępstwa (np. zabójstwa, 
rozboju, spowodowania wypadku komunikacyjnego).
 W  sprawach karnych występujemy przed sądem w  roli 
oskarżonego lub  pokrzywdzonego. O  tym, czy sprawa trafi  
przed sąd, decyduje prokurator, w niektórych tylko przypad-
kach, jak np. przy przestępstwie dotyczącym zniesławienia czy 
gwałtu ściganie zależy od woli pokrzywdzonego.
 Postępowanie karne składa się z dwóch etapów: postępo-
wania przygotowawczego i postępowania przed sądem. W jego 
toku możemy być podejrzanym lub oskarżonym.
 Podejrzany to osoba, której przedstawiono zarzut popełnie-
nia przestępstwa. Oskarżony to osoba, przeciwko której wnie-
siono już do sądu akt oskarżenia. Po wniesieniu do sądu aktu 
oskarżenia rozpoczyna się proces karny. 

11.4. Kiedy pozew a kiedy wniosek 

W  poprzednim rozdziale dowiedzieliśmy się czym się różni 
postępowanie procesowe od nieprocesowego. Teraz poznamy 
różnicę między pozwem a wnioskiem.
 Złożenie przez powoda pozwu do sądu rozpoczyna postę-
powanie procesowe. Jak zatem widać, potrzebna jest tu zawsze 
aktywność powoda, a formą właściwą jest pozew.
 Inaczej sprawa wygląda w  postępowaniu nieprocesowym. 
W  tym wypadku sprawę wszczyna się składając wniosek, ale 
w  niektórych sprawach sąd może wszcząć sprawę z  urzędu. 
Nie zawsze jest więc potrzebna aktywność wnioskodawcy.
 Do wniosku stosuje się przepisy o  pozwie, czyli wniosek 
musi spełniać te same wymagania formalne jak pozew.

Przyjazny sąd, dostępny urząd
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 Pozew i wniosek to pisma procesowe.
 Każde pismo procesowe powinno zawierać (art. 126 kpc):
1.  oznaczenie sądu, do którego jest skierowane – nazwa sądu 

i wydziału, adres; 
2.  imię i nazwisko lub nazwę stron (wnioskodawcy/ów, uczest-

nika/ów), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników 
oraz dokładne adresy;

3.  oznaczenie rodzaju pisma – jego tytuł (czy jest to pozew czy 
wniosek);

4.  określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa 
majątkowe;

5.  oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wnio-
sek);

6.  uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego po-
parcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron po-
stępowania, dokumenty);

7. opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie);
8. własnoręczny podpis;
9. datę sporządzenia;
10. wykaz załączników.

Uwaga! Bardzo ważne jest precyzyjne podanie adre-
sów, gdyż na te adresy sąd będzie kierował korespondencję. 
Pozew/wniosek należy sporządzić, oprócz egzemplarza dla 
sądu, w tylu odpisach, ilu jest pozwanych/uczestników po-
stępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy 
w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.
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 Jeśli przygotowując pozew lub wniosek coś pominiemy, to 
nie oznacza, że takie pismo zostanie odrzucone – sąd wezwie 
nas do uzupełnienia braków formalnych. Jednak na uzupełnie-
nie tych braków wyznaczy nam krótki czas (przeważnie 7 dni) 
i jeśli w tym czasie nie spełnimy wymagań sądu, to faktycznie 
nasze pismo będzie odrzucone, a sprawa się nie odbędzie.

11.5.  Instancyjność sądów w sprawach cywilnych 
i skarga kasacyjna

W Polsce postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstan-
cyjne. Oznacza to, że jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem sądu 
pierwszej instancji, to możemy się od niego odwołać do sądu 
drugiej instancji. Musimy pamiętać, że odwołania adresujemy 
do sądu drugiej instancji, ale składamy je w sądzie, który wydał 
orzeczenie, czyli za jego pośrednictwem. W zależności od ro-
dzaju sprawy sądem pierwszej instancji w sprawach cywilnych 
może być Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy, zaś sądem drugiej 
instancji – Sąd Okręgowy lub Apelacyjny. Sąd Okręgowy jest 
sądem drugiej instancji dla Sądu Rejonowego, a Sąd Apelacyjny 
jest sądem drugiej instancji dla Sądu Okręgowego.
 Większość spraw jest najpierw rozpatrywana przez Sąd Re-
jonowy jako sąd pierwszej instancji. Od tej reguły są  jednak 
wyjątki. Oto przykładowe sprawy, dla których Sąd Okręgowy 
jest sądem pierwszej instancji:

Przyjazny sąd, dostępny urząd
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Sąd Okręgowy jako sąd 
pierwszej instancji

Wyjątek – sprawy rozpatrywane 
przez Sąd Rejonowy jako sąd 
pierwszej instancji

sprawy z zakresu 
ubezpieczeń społecznych

sprawy o:
•  zasiłek chorobowy, wyrównawczy, 

opiekuńczy, macierzyński, 
porodowy, pogrzebowy, rodzinny 
oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego

•  świadczenie rehabilitacyjne
•  odszkodowanie z tytułu wypadku 

przy pracy w gospodarstwie rolnym, 
wypadku w drodze do pracy 
lub z pracy, wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej, 
wypadku lub choroby zawodowej 
pozostającej w związku z czynną 
służbą

•  ustalenie niepełnosprawności 
lub stopnia niepełnosprawności

•  świadczenie z tytułu funduszu 
alimentacyjnego

sprawy o prawa 
niemajątkowe wraz 
z dochodzonymi z nimi 
roszczeniami o prawa 
majątkowe

sprawy o:
•  ustalenie lub zaprzeczenie 

pochodzenia dziecka
•  ustalenie bezskuteczności 

uznania ojcostwa
• rozwiązanie przysposobienia
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sprawy o ubezwłasno-
wolnienie

sprawy o rozwód 
i separację

sprawy o ochronę praw 
autorskich i pokrewnych

sprawy o roszczenia 
wynikające z Prawa 
prasowego

sprawy o prawa 
majątkowe, w których 
wartość przedmiotu 
sporu przewyższa 
75 tysięcy złotych

sprawy o:
• alimenty
• naruszenie posiadania
•  ustanowienie rozdzielności 

majątkowej między małżonkami
•  uzgodnienie treści księgi wieczystej 

z rzeczywistym stanem prawnym
•  rozpoznawane w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym

sprawy o wydanie 
orzeczenia zastępującego 
uchwałę o podziale 
spółdzielni

Przyjazny sąd, dostępny urząd
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sprawy o zapobieganie 
i zwalczanie 
nieuczciwej 
konkurencji

sprawy odszkodowanie 
z tytułu szkody 
wyrządzonej przez 
wydanie prawomocnego 
orzeczenia niezgodnego 
z prawem

Odwołanie do sądu drugiej instancji składamy w terminie trzy-
tygodniowym. Jeśli zwróciliśmy się do  sądu o  sporządzenie 
uzasadnienia, wówczas termin złożenia odwołania wynosi dwa 
tygodnie od uzyskania uzasadnienia. 

Uwaga! Sąd sporządzi uzasadnienie tylko na nasz 
wniosek, jeśli zostanie  złożony w  terminie tygodniowym 
od dnia ogłoszenia wyroku.

 W  szczególnych przypadkach, od  orzeczenia sądu dru-
giej instancji, możemy się odwołać do Sądu Najwyższego po-
przez złożenie skargi kasacyjnej.
 Skargi kasacyjnej nie możemy przygotować i złożyć samo-
dzielnie. Może ją sporządzić jedynie adwokat lub radca prawny, 
a  także Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny 
lub Rzecznik Praw Dziecka. 
 Możemy zwrócić się do Sądu aby przyznał nam pełnomoc-
nika z  urzędu do przygotowania skargi kasacyjnej. Gdy Sąd 
przyzna nam pełnomocnika to jeszcze nie oznacza, że skarga 
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zostanie przez niego sporządzona. Pełnomocnik zapoznając 
się ze sprawą może uznać, że nie ma podstaw do jej złożenia. 
Podstawą skargi nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia fak-
tów lub oceny dowodów. W skardze można jedynie przedstawić 
Dodowy dotyczące naruszenia przepisów postępowania lub na-
ruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub 
niewłaściwe zastosowanie. 

∙  Prawo do  złożenia skargi kasacyjnej nie przysługuje 
we wszystkich sprawach. Nie można jej złożyć w następują-
cych sprawach:

∙  o prawa majątkowe o wartości przedmiotu zaskarżenia po-
niżej 50 000 zł;

  wyjątkiem są sprawy o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia 
szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgod-
nego z prawem.

∙  z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych o wartości 
przedmiotu zaskarżenia poniżej 10 000 zł;

 wyjątkiem są sprawy dotyczące przyznania lub wstrzymania 
emerytury lub renty, a także sprawy dotyczące objęcia ubezpie-
czeniem społecznym.

∙   o rozwód i separację;

∙  o alimenty;

∙  o  ustalenie nieistnienia małżeństwa lub  o  unieważnienie 
małżeństwa, jeśli jedna ze stron, po uprawomocnieniu się 
wyroku, zawarła związek małżeński;

∙   o czynsz dotyczący najmu lub dzierżawy;

∙  o naruszenie posiadania;

∙  dotyczących kar porządkowych;

∙  dotyczących świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych;

∙  o deputaty lub ich ekwiwalent;

Przyjazny sąd, dostępny urząd



341

∙  w sprawach rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.
 Skargę kasacyjną wnosi się w  terminie dwóch miesięcy 
od dnia doręczenia orzeczenia sądu drugiej instancji.
 O  wniesienie skargi kasacyjnej możemy się także zwró-
cić do Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatel-
skich lub Rzecznika Praw Dziecka. W takim przypadku termin 
na wniesienie skargi wynosi sześć miesięcy od dnia uprawo-
mocnienia się orzeczenia. Jeżeli występowaliśmy o  wydanie 
wyroku wraz z  uzasadnieniem, wówczas termin wniesienia 
skargi kasacyjnej liczy się od chwili doręczenia nam orzeczenia 
z uzasadnieniem.
 Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w  składzie 
trzech sędziów. Najczęściej skarga jest rozpatrywana na posie-
dzeniu niejawnym. Skarga może być rozpatrzona na rozprawie 
między innymi wówczas, gdy Sąd Najwyższy uzna, że prze-
mawiają za tym istotne zagadnienia prawne lub, gdy zostanie 
przez skarżącego złożony taki wniosek.
 Jeśli podczas rozpatrywania skargi pojawi się istotne za-
gadnienie prawne, które będzie budziło poważne wątpliwości, 
to Sąd Najwyższy może przekazać rozpatrywanie tego zagad-
nienia powiększonemu składowi sądu.

11.6.  Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu 
wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się każdy, 
kto nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku fi nansowego 
koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny. Wniosek o zwol-
nienie z kosztów składamy do sądu, w którym ma się toczyć 
postępowanie, załączając jednocześnie formularz oświadczenia 
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o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzyma-
nia. Taki formularz jest przeważnie dostępny w budynku sądu 
w punkcie obsługi interesantów i na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości.
 Jeśli nie uda nam się uzyskać zwolnienia od kosztów sądo-
wych, to musimy uiścić opłatę.

Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/
wniosku?
Opłatę sądową można uiścić w następujący sposób:

∙  bezpośrednio w kasie sądu;

∙  w formie znaków opłaty sądowej (od 1 lipca 2018 r. wyłącz-
nie w formie elektronicznej);

∙  przelewem bankowym na numer rachunku danego sądu.

11.7.  Kto może ubiegać się o pełnomocnika 
z urzędu 

Każdy kto ma sprawę w sądzie (lub każdy kogo taka sprawa 
czeka), a uważa, że sam sobie nie poradzi i nie ma środków na 
zatrudnienie prywatnego pełnomocnika, może zwrócić się do 
sądu o przyznanie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.
 Taką nieodpłatną pomoc prawną może uzyskać osoba, którą 
sąd zwolnił od kosztów sądowych w całości lub w części lub 
osoba z takich kosztów nie zwolniona, ale pod warunkiem, iż 
wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia 
adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku dla utrzymania 
siebie i rodziny.
 Aby uzyskać pomoc prawną z urzędu należy do sądu, w któ-
rym sprawa się toczy złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku 

Przyjazny sąd, dostępny urząd
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dołączamy oświadczenie o  stanie majątkowym, rodzinnym, 
majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz takiego 
oświadczenia możemy otrzymamy w sądzie lub na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 
 Wniosek oraz oświadczenie o stanie majątkowym można rów-
nież złożyć ustnie do protokołu - sąd może odebrać od osoby 
fi zycznej przyrzeczenie, w  którym zapewni, ona, iż złożone 
przez nią oświadczenie jest prawdziwe i rzetelne. Gdy zaś sąd 
poweźmie wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego 
wnioskującego, może zarządzić odpowiednie dochodzenie.

Uwaga! We wniosku możemy wskazać imiennie kon-
kretnego adwokata lub radcę prawnego, z pomocy którego 
chcemy korzystać. W miarę możliwości i w porozumieniu 
ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym właściwa 
okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców 
prawnych wyznaczy stronie wskazanego przez nią pełno-
mocnika.

 Nie każdemu sąd przyzna profesjonalnego pełnomocni-
ka z urzędu. Otrzymamy go jedynie wtedy, gdy sąd uzna nasz 
wniosek za zasadny - sąd bierze pod uwagę nie tylko stopień 
skomplikowania danej sprawy, ale również możliwości wnio-
skującego. Dlatego warto we wniosku napisać jakie mamy wy-
kształcenie, jaki jest stan naszego zdrowia, czy mamy orze-
czoną niepełnosprawność (a  jeśli tak, to z  jakiego powodu) 
wskazać wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na 
to, iż nie damy rady sami się przed sądem reprezentować.
 Na postanowienie o oddaleniu wniosku możemy wnieść za-
żalenie.
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Nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie
 Od początku 2016 r. w  całej Polsce zaczął funkcjonować 
system darmowej pomocy prawnej. Informacje o miejscach, 
w  których udzielane są porady możemy uzyskać w  każdym 
urzędzie gminy oraz w  Internecie wpisując w wyszukiwarce 
hasło: darmowa pomoc prawna oraz nazwę miasta i dzielnicy. 
Porady udzielane są w różnych punktach miasta np. w dzielni-
cowych bibliotekach lub Ośrodkach Pomocy Społecznej. Ma to 
na celu umożliwienie korzystania z pomocy prawnej jak naj-
większej ilości uprawnionych osób. 
 W  chwili obecnej darmową poradę może uzyskać każdy 
po ukończeniu 65 lat, a także osoba do 26 roku życia, osoba 
w ciąży, osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny, osoba, której 
w okresie roku poprzedzającym uzyskanie porady, przyznano 
świadczenie z  pomocy społecznej, kombatant, weteran oraz 
osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, kata-
strofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji 
zagrożenia i poniosła stratę.
 Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na in-
formowaniu o obowiązującym stanie prawnym oraz o przy-
sługujących uprawnieniach lub o  spoczywających na nas 
obowiązkach. Osoba udzielająca porady może wskazać osobie 
uprawnionej sposób rozwiązania jej problemu prawnego oraz 
udzielić pomocy w sporządzeniu projektu pisma (z wyłącze-
niem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygo-
towawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo administracyjnym). Można również uzyskać pomoc 
w  sporządzeniu projektu pisma o  zwolnienie z  kosztów są-
dowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępo-
waniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
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doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępo-
waniu sądowo-administracyjnym.
 W efekcie prac prowadzonych w Sejmie w czerwcu 2018 r. 
została uchwalona ustawa o  zmianie ustawy o  nieodpłatnej 
pomocy prawnej, która rozszerza katalog benefi cjentów. Prze-
widuje ona, że począwszy od stycznia 2019 roku do uzyskania 
pomocy uprawniona będzie każda osoba, która złoży oświad-
czenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej. 
 Ponadto zakres usług nieodpłatnej pomocy prawnej zosta-
nie poszerzony o nieodpłatną mediację i nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie.
 Mediacja to „dobrowolny i  poufny proces, w  którym fa-
chowo przygotowana, niezależna, bezstronna osoba, za zgo-
dą stron pomaga im poradzić sobie z konfl iktem”. Polubowne 
metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązy-
wanie konfl iktów bez konieczności odwoływania się do drogi 
sądowej. Jest to nie tylko bardziej korzystne ekonomiczne, ale 
może także zaoszczędzić nam sporo nerwów. Mediacja będzie 
świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, 
a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak po-
radnictwo obywatelskie.
 Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostoso-
wane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza 
do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz 
wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie 
potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną długo-
falowy plan działania i wspomaga jego realizację. Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla 
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osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych 
oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa oby-
watelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Przyjazny sąd, dostępny urząd
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11.8. Wzory pism

Wzór skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Miejscowość.............
data ………………........

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w …………………………………
ul………………………………….

Skarżący: ………...……....................................……
Swoje dane 

Imię i nazwisko …....................…………………….
Adres zamieszkania ……….......................………
Organ administracji: …….........…………………….

SKARGA
na uchwałę Zarządu Dzielnicy ………………………… miasta stołecznego 
Warszawy nr ………….. z dnia ………… w sprawie odmowy zakwalifi kowania 
na listę osób oczekujących na przyznanie mieszkania z zasobów miasta 
stołecznego Warszawy.

Na podstawie art. 101 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym wnoszę skargę na uchwałę Zarządu Dzielnicy ………… miasta 
stołecznego Warszawy nr ………………..z dnia …………………. zarzucając jej 
naruszenie art. 2 i art. 7 Konstytucji RP oraz Uchwały Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zasad 
wynajmowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
miasta stołecznego Warszawy i wnoszę o stwierdzenie jej nieważności. 

UZASADNIENIE
W  dniu …………… zwróciłam się do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 
Wydziału Zasobów Lokalowych Dzielnicy ………………. o  zmianę uchwały 
Zarządu Dzielnicy odmawiającą zakwalifi kowania mnie na listę osób 
oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 
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W dniu ……………….. otrzymałam pismo nr …………………………..informujące mnie, 
że Zarząd Dzielnicy nie widzi podstaw do zmiany uchwały i zakwalifi kowania 
mnie na listę osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego. 

Jestem osobą samotną, niepełnosprawną. Od roku …………. mieszkam w  lo-
kalu nr …………….. przy ul. ………………….. Do czasu przejęcia budynku przez 
prywatnych właścicieli sumiennie wywiązywałam się z opłat za mieszkanie. 
Nowi właściciele znacznie podwyższyli opłaty. Uiszczanie ich przekracza moje 
możliwości fi nansowe. Moim jedynym dochodem jest emerytura w wysoko-
ści………. Powstało zadłużenie, które stało się powodem wypowiedzenia mi 
umowy najmu zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (…). 
Po uzyskaniu wypowiedzenia zwróciłam się do urzędu dzielnicy o przyzna-
nia mi mieszkania z zasobów miasta stołecznego Warszawy. Zarząd dzielnicy 
podjął uchwałę odmawiającą zakwalifi kowania mnie na listę osób oczeku-
jących na przyznanie mieszkania. Jako powód podano, ze zajmowane prze-
ze mnie mieszkanie jest za duże, powierzchnia pokoi przekracza 6 metrów 
kwadratowych na osobę. Uchwała ta jest sprzeczna z zapisami uchwały nr 
LVIII/1751/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z  dnia 9  lipca 2009r. 
w sprawie zasad wynajmowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowe-
go zasobu miasta stołecznego Warszawy. § 5 ust 2 tej uchwały mówi, że wobec 
osób będących byłymi lokatorami zamieszkującymi w lokalach znajdujących 
się w budynkach prywatnych, którzy byli zobowiązani do uiszczania czynszu 
regulowanego i którym wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11 
ust. 2 pkt 2 ustawy czyli z powodu zadłużenia nie stosuje się kryteriów okre-
ślonego w par 4 pkt uchwały. Spełniam kryteria tego zapisu. Dlatego uważam, 
że uchwała zarządu dzielnicy …………… nr …………….. podjęta została z narusze-
niem prawa i z tego w względu nie może się ostać w obrocie prawnym. Wnoszę 
o stwierdzenie jej nieważności. 

(Podpis)

Załączniki:

Odpis skargi
Umowa najmu lokalu
Wypowiedzenie umowy najmu
Pismo zarządu dzielnicy
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Ogólny wzór pozwu

Miejscowość.............
data ………………........

Do Sądu Rejonowego dla …………....………
Wydział Cywilny Adres ……....……………

Powód /Powódka: Imię i nazwisko
Adres

Pozwana/Pozwany: Imię i nazwisko
Adres

Pozew o ………………….

Wnoszę o: …………………
Zasądzenie od pozwanej na rzecz Powoda kosztów procesu według norm 
przepisanych lub zwolnienie powódki z kosztów sądowych

Ewentualnie: rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda
Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności (np. przy pozwie 
o zapłatę).

UZASADNIENIE
Krótki opis przedmiotu pozwu, opis sytuacji. Jeżeli jest to możliwe, to opisany 
fakt powinien być poparty dowodem, np. powódka zaciągnęła pożyczkę (do-
wód: umowa kredytowa).

(Podpis)

Załączniki:
1………………..……
2…………………….
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Wzór wniosku o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem

Miejscowość.............
data ………………........

Swoje dane
(imię i nazwisko) ………………........
Adres zamieszkania ………………........
Sąd Rejonowy dla Warszawy……..........………. 
w …………………….
Wydział ……………………..
ul. …………………...
Sygn. akt ……………………

Wniosek 

W dniu ………..… Sąd Rejonowy ……....……….. wydał wyrok w sprawie....……… 
…………….. sygn akt ……………………… Proszę o sporządzenie i doręczenie mi 
uzasadnienia tego wyroku. 

(Podpis)
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Podstawa prawna:
Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U.2017.1257 t.j.);

Ustawa o samorządzie gminnym
(Dz.U.2015.1515 t.j. ze zm.);

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U.2015.121 t.j., z późn. zm.);

Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U.2014.101 t.j., z późn. zm.).
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12. Internet – sojusznik czy wróg?

12.1. Po co nam Internet?

Internet w dzisiejszych czasach pełni bardzo ważną rolę w ży-
ciu społeczeństwa. Właściwie trudno jest sobie wyobrazić sy-
tuację jego nagłego braku, bowiem wykorzystujemy go prak-
tycznie na każdym kroku, zarówno w pracy, jak i do rozrywki. 
Coraz więcej ludzi posiada już Internet we własnym domu, 
a osoby, które nie mają do niego dostępu określa się nawet 
mianem „wykluczonych cyfrowo”.
 Internet ma tak szerokie możliwości, że jest w stanie zaofe-
rować coś cennego dla przedstawiciela każdej profesji, grupy 
wiekowej oraz rodzaju zainteresowań. A co Internet może za-
oferować seniorom? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć 
w dalszej części tego rozdziału.
 Internet to przede wszystkim możliwość łatwej i taniej ko-
munikacji pomiędzy ludźmi, między innymi za pomocą poczty 
elektronicznej, tj. e-mail. Seniorzy to częstokroć osoby samot-
ne, a jednocześnie spragnione kontaktu z ludźmi. Tradycyjna 
poczta jest powolna, a rozmowy telefoniczne stosunkowo dro-
gie, szczególnie jeśli chce się zadzwonić do rodziny czy przy-
jaciół w innym mieście czy kraju. Napisanie i wysłanie e-maila 
jest natomiast proste i szybkie, odpowiedź można otrzymać już 
po chwili, zaś koszt mieści się w ogólnej opłacie za abonament 
internetowy. Darmowe konto pocztowe oferuje szereg znanych 
portali internetowych, często wraz z możliwością utworzenia 
własnej strony internetowej. W wielu przypadkach trzeba się 
jednak liczyć z koniecznością wyrażenia zgody na otrzymywa-
nie reklam na swoja skrzynkę pocztową, co może być uciąż-
liwe, ponieważ w przychodzących w dużej liczbie reklamach 
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można przeoczyć ważne i  oczekiwane wiadomości. Natłok 
reklam zmusza też do ustawicznego czyszczenia skrzynki 
z niechcianej korespondencji, co może być irytujące i zabie-
rające czas. Jeśli jednak dobrze rozejrzeć się po dostępnych 
ofertach, to można znaleźć i takie, w których liczba reklam jest 
ograniczona do minimum, lub nawet wcale ich nie ma. Najbar-
dziej radykalnym rozwiązaniem jest założenie własnej domeny 
internetowej, przez co będziemy mieli nie tylko pocztę wolną 
od wszelkich reklam, lecz również zarezerwowaną znaczną 
powierzchnię serwera na swoją stronę internetową.
 Poczta elektroniczna nie wyczerpuje możliwości komuni-
kacji seniora z ludźmi. Jeśli ktoś preferuje bardziej bezpośred-
ni kontakt, to ma możliwość pisania i otrzymywania krótkich 
wypowiedzi na tak zwanych czatach, gdzie osoby o wspólnych 
zainteresowaniach mogą wymieniać się poglądami na intere-
sujące ich tematy społeczne, polityczne czy życiowe. Wystarczy 
napisać zdanie czy dwa, kliknąć „wyślij”, a obecny po drugiej 
stronie rozmówca od razu otrzymuje naszą wiadomość i może 
na nią odpisać. Widać zatem, że czat zapewnia bardziej bezpo-
średni kontakt niż poczta elektroniczna. W „czatowych” ser-
wisach internetowych funkcjonują tzw. „pokoje”, w których 
można rozmawiać z wybraną osobą lub też prezentować swoje 
wypowiedzi i poglądy na forum ogólnym, gdzie w rozmowie 
jednocześnie bierze udział wiele osób. Niektórzy spędzają na 
czatach całe wieczory, a  nieraz i  noce. Trzeba przyznać, że 
„czatowanie” może być bardzo wciągające, a w krańcowych 
przypadkach może przerodzić się w prawdziwe uzależnienie, 
o czym piszemy w rozdziale dotyczącym zagrożeń związanych 
z Internetem.

Internet – sojusznik czy wróg?
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 Są osoby, które preferują „rozmowę w cztery oczy” – wi-
dząc rozmówcę. Dla nich nieocenione usługi będą oddawać ko-
munikatory internetowe, takie jak Skype. Można zatem bezpo-
średnio przekonać się, jak ładnie rośnie wnuczka i posłuchać jej 
gaworzenia, choć jest akurat gdzieś w świecie, gdzie jej rodzice, 
a nasze dzieci wyjechały „za chlebem”. Trzeba jednak zazna-
czyć, że do korzystania z komunikatorów internetowych wy-
magane jest posiadanie nieco szybszego łącza internetowego, 
ponieważ przesyłany jest jednocześnie dźwięk i obraz. Wyma-
gane minimum to 2 Mbit/sek przy której obraz przestaje mieć 
charakter „poklatkowy” a głos jest zsynchronizowany z ob-
razem. Obecnie ta prędkość przesyłu jest już w powszechnym 
użyciu, a koszt abonamentu doprawdy nie jest wysoki, nawet 
jak na kieszeń seniora żyjącego z renty czy emerytury.
 Ludzie mają przeróżne zainteresowania i hobby, szczególnie 
seniorzy oddają się często pasjom, którym nie mogli się po-
święcić w  trakcie wytężonego życia zawodowego. Dla takich 
amatorów przeznaczone są rozmaite portale społecznościowe 
i fora dyskusyjne, na których można przedstawić swoją kolek-
cję skamieniałości, wymienić poglądy na  tematy historyczne, 
społeczne, a nawet poznać kogoś interesującego, z kim chcie-
libyśmy spotkać się bezpośrednio, jak to się mówi potocz-
nie „w  realu”. Na forach internetowych istnieje możliwość 
zamieszczania nie tylko krótkich wypowiedzi, lecz również 
dłuższych form pisemnych: artykułów, wspomnień, itp. Wiele 
z forów umożliwia również wstawianie zdjęć, można zatem po-
dzielić się z innymi uczestnikami forum obrazami rodzinnego 
miasta sprzed lat, znaleźć wspólne miejsca dziecięcych zabaw, 
czy zobaczyć sędziwego już kolegę z wojska tak, jak wyglądał 
on czterdzieści lat temu. Niezmiernie ważną funkcję pełni na 
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forum jego administrator, który porządkuje wpływające infor-
macje, lecz nie ingeruje w ich treść. Administrator dba również 
o zachowanie dobrych obyczajów i przestrzeganie przepisów 
prawa na forum.
 Drugą, lecz nie mniej ważną funkcją Internetu, jest dostęp 
do informacji. Humorystycznie mawia się, że czego nie ma 
w  Internecie, to nie istnieje, to się nie zdarzyło. Bieżące in-
formacje ze świata polityki, gospodarki, kultury i sztuki, mody 
oraz wielu innych dziedzin przynoszą nam codziennie portale 
informacyjne, będące często po prostu internetowym wyda-
niem gazet, czasopism czy programów stacji telewizyjnych – 
dodajmy wydaniem całkowicie bezpłatnym.
 W Internecie można sprawdzić rozkład jazdy pociągów, au-
tobusów oraz komunikacji miejskiej, a nawet zakupić bilet. Dla 
osób starszych może być to szczególnie pomocne w przypadku 
niepełnosprawności ruchowej, łatwo jest bowiem dowiedzieć 
się, o której godzinie przyjedzie autobus niskopodłogowy.
 Wszyscy wiemy, jak uciążliwe dla seniora może być doko-
nywanie wszelkich płatności – za mieszkanie, gaz, wodę i inne. 
Te ciągłe kolejki na poczcie! Choć osoby starsze są przyzwy-
czajone do posługiwania się gotówką, warto chyba przekonać 
się do założenia internetowego rachunku bankowego i doko-
nywania płatności za pomocą komputera – bez wychodzenia 
z domu. To wielka oszczędność czasu i sił. Konta internetowe 
oferuje już praktycznie każdy bank w Polsce.
 Internet obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej urzędów, 
co pozwala nam załatwić wiele spraw, począwszy od złożenia 
rocznego zeznania podatkowego, uzyskania rozmaitych za-
świadczeń, składania podań (np. w ZUS), a wszystko to bez 
wychodzenia z domu, co dla osób niepełnosprawnych, np. ru-
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chowo, może być wielką zaletą.
 Dla seniora bardzo duże znaczenie może mieć możliwość 
uzyskania informacji na temat wizyt u  lekarzy rożnych spe-
cjalności. Istnieją serwisy zawierające dane przychodni i leka-
rzy, w wielu z nich można sprawdzić terminy przyjęć, a nawet 
zarezerwować wizytę przez Internet, bez konieczności długo-
trwałego wydzwaniania, nie mówiąc już o wyczekiwaniu w ko-
lejkach w przychodni.
 Wielu seniorów, ze względu na stan zdrowia (nie każdy ma 
jeszcze siłę „latać po sklepach”), czy po prostu ze względu na 
własną wygodę, może być zainteresowanych zakupami w In-
ternecie. W tym względzie ogromnym udogodnieniem są sklepy 
internetowe, gdzie towar można obejrzeć na załączonych ilu-
stracjach, dokładnie zastanowić się nad zakupem bez ulegania 
„sztuczkom” sprytnych sprzedawców, a następnie zapłacić za 
niego przy użyciu bankowego konta internetowego lub – do 
wyboru – przy odbiorze przesyłki. Bardzo interesujące mogą 
być serwisy aukcyjne, na których można kupić wszystko: od 
mieszkań i  samochodów, poprzez nowe i  używane artykuły 
gospodarstwa domowego, elektronikę, ubrania, książki, płyty 
z muzyką i fi lmami, stare fotografi e, zwierzęta żywe i wypcha-
ne, skończywszy na … wszystkim, dosłownie wszystkim, co da 
się sprzedać, o czym można się samemu przekonać wchodząc 
na jeden z takich portali aukcyjnych. Wystawca towaru określa 
swoją cenę minimalną. Zaczyna się aukcja, w której wygrywa 
ten, kto da więcej. W wielu przypadkach jest jednak dostępna 
jedynie opcja „kup teraz” co oznacza, że nie mamy możliwości 
licytacji przedmiotu zakupu i musimy kupić go za cenę żądaną 
przez sprzedawcę lub zrezygnować z zakupu. Dla seniora ser-
wisy aukcyjne mogą być też źródłem niewielkiego, zawsze jed-
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nak nie do pogardzenia przychodu. Można na nich wystawić na 
sprzedaż zbędne przedmioty, które, choć jeszcze całkiem do-
bre, są nam już zupełnie niepotrzebne. Pamiętajmy jednak aby 
w takich przypadkach ujmować te przychody w rocznym roz-
liczeniu PIT. Nie będziemy w tym miejscu przytaczać szczegó-
łowych przepisów, ponieważ wykraczają one poza zakres tego 
opracowania. Informacje na ten temat zamieszczają serwisy 
aukcyjne, w razie wątpliwości można zasięgnąć rady w urzę-
dzie skarbowym.

12.2. Jak i gdzie szukać informacji?

Miejscem, od którego zaczynamy szukać informacji w Interne-
cie, jest tak zwana wyszukiwarka, która odpowie nam na zada-
ne pytanie w postaci listy stron internetowych, na których są 
interesujące nas informacje. Z wyszukiwarki możemy przejść 
już bezpośrednio na żądaną stronę. Najpopularniejszą wyszu-
kiwarką jest Google (adres internetowy http://www.google.pl), 
lecz są jeszcze takie wyszukiwarki, jak Yahoo (http://pl.yahoo.
com/) oraz Altavista (http://www.altavista.com/). Bardzo szybkie 
komputery-serwery tych wyszukiwarek dzień i noc przeszuku-
ją miliony stron internetowych i zapisują w swoich bazach da-
nych słowa i zwroty użyte na tych stronach. Jeśli ktoś na świecie 
użyje na swojej stronie zwrotu „zdrowie seniora”, to wyszuki-
warki szybko się o tym dowiedzą i zapamiętają, aby w chwili, 
gdy wpiszesz ten zwrot w ich okienko wyszukiwania, po ułam-
ku sekundy przedstawić ci listę wielu stron dotyczących tego 
zagadnienia. Dla podanego powyżej zwrotu Google przedstawia 
w ciągu 0,23 sekundy listę 34 500 stron, lecz bywa i tak, że lista 
liczy wiele milionów. Na przykład na hasło „zdrowie” Google 
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odpowiada listą liczącą blisko 96 milionów pozycji, a „senior” 
– miliard sto czterdzieści milionów pozycji. Co znamienne, jeśli 
użyjemy zwrotu „zdrowie seniora” bez wzięcia w cudzysłów, to 
lista jest dłuższa niż z cudzysłowem, bo liczy 643 000 pozycji. 
Widzimy zatem, że w Internecie problemem jest raczej natłok 
informacji, niż ich brak. 
 Jeśli chcemy szybko docierać do interesujących nas danych, 
powinniśmy poznać podstawowe zasady zadawania pytań wy-
szukiwarce. Przede wszystkim, wyszukiwanie polegające na 
wpisaniu pojedynczych słów jest zupełnie nieefektywne. Warto 
zastanowić się, czego właściwie szukamy i ująć cel poszukiwań 
w 2-3 wyrazowe hasło, najlepiej oddające istotę zagadnienia. 
Jeśli szukamy opieki nad seniorem w Warszawie, to wpiszmy 
„opieka senior Warszawa”. Otrzymamy wówczas listę liczącą 
„tylko” 1 190 pozycji”. Trzeba przyznać, że jest to i tak licz-
ba stron praktycznie niemożliwa do przejrzenia. Wyszukiwar-
ka podaje na jednym ekranie listę kilkunastu stron. Przecięt-
ny użytkownik przegląda najwyżej dwa-trzy ekrany, dlatego 
twórcy stron internetowych dokładają wszelkich starań, aby 
ich strona znalazła się jak najwyżej na liście przeglądarki. Ge-
neralna zasada jest taka, że strona znajduje się tym wyżej na 
liście wyszukiwarki, im częściej jest odwiedzana, lecz właściciel 
strony może zapłacić za umieszczenie jego strony na ekspono-
wanych miejscach listy, co jest jednak zaznaczane poprzez ad-
notację „Reklamy związane z: „Opieka nad Seniorem Warsza-
wa” oraz  lekkie podświetlenie na niebiesko lub umieszczenie 
na prawym marginesie głównej listy wyników. Na dole ekranu 
znajduje się lista proponowanych przez wyszukiwarkę zwrotów 
podobnych. W naszym przypadku będą to: „opieka nad senio-
rem wrocław” (wyszukiwarka ignoruje wielkie litery), „opieka 
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nad seniorem kraków”, „opieka nad seniorem poznań”, „opie-
ka seniora” itp. Można z nich skorzystać, jeśli wyświetlona lista 
nie spełnia naszych oczekiwań. Cóż, trzeba przyznać, że nawet 
takie zawężenie haseł wyszukiwania wyświetla listę wyników 
niemożliwą w praktyce do, choćby pobieżnego, przejrzenia.
 Wobec ogromnego „szumu informacyjnego”, praktyczną 
zasadą jest przejrzenie najpierw pozycji z  listy płatnych re-
klam, ponieważ wiodą one do stron internetowych fi rm pro-
fesjonalnie zajmujących się interesującym nas zagadnieniem. 
Nie możemy w tym poradniku podawać żadnych konkretnych 
przykładów, ale proszę sprawdzić samemu, że we wskazanych 
pozycjach listy znajdziemy strony internetowe domów opie-
ki dziennej, serwisy kojarzące osoby poszukujące opiekunów 
z osobami pragnącymi podjąć pracę jako opiekunowie itp.
 W  wynikach wyszukiwania niejednokrotnie pojawiają się 
strony internetowe będące książkami teleadresowymi, zawie-
rającymi listy stron o poszukiwanej przez nas tematyce. Warto 
na nie wejść, ponieważ zawierają często kilkadziesiąt odsyłaczy 
do stron o interesującej nas tematyce, co znacznie skraca czas 
wyszukiwania potrzebnych adresów.
 Jeśli powyżej opisane sposoby wyszukiwania w  Internecie 
wydają się skomplikowane, warto spróbować samemu. Wtedy 
może się to okazać zupełnie proste. Zachęcamy!

12.3. Strony www dla seniorów

W niniejszym rozdziale przedstawimy strony internetowe, któ-
re zostały stworzone specjalnie po to, aby zaspokajać specy-
fi czne potrzeby seniorów. Oczywiście, seniorzy mogą korzy-
stać z wielu innych serwisów internetowych według własnego 
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uznania i potrzeb. Poniżej podano listę stron dla seniorów wraz 
z krótkim opisem ich zawartości.

Strony dla seniorów o charakterze ogólnym i wielotematycz-
nym

∙  http://www.senior.pl/ zawiera porady dla osób starszych po-
grupowane w  działy: zdrowie, praca, emerytura, fi nanse, 
hobby, edukacja, wakacje, pasje, rodzina, opieka;

∙  http://www.starszakiplus.pl/ to serwis dla aktywnej społecz-
ności osób w  wieku powyżej pięćdziesięciu lat, zawiera 
działy tematyczne, takie jak: forum seniora, porady, zdro-
wie, sport, aktywność;

∙  http://iss.tnb.pl/news.php strona Internetowego Stowarzysze-
nia Seniorów zawiera aktywnie działające forum oraz szereg 
interesujących działów tematycznych dotyczących zaintere-
sowań i hobby seniorów;

∙  http://www.czas-seniora.pl/ to portal mający na celu niesienie 
pomocy osobom przeżywającym swoją jesień życia, autorzy 
portalu dążą do przełamywania stereotypów związanych ze 
starością;

∙  http://www.opiekaseniora.pl/ jest największym i najbardziej 
znanym serwisem przeznaczonym dla poszukujących opieki 
nad osobami starszymi;

∙  http://www.ksenior.pl/ zawiera multimedialne kursy kompu-
terowe dla seniorów, fora dyskusyjne oraz działy poświęco-
ne wielu zagadnieniom życia codziennego;

∙  http://www.wakacjedlaseniorow.pl/europe-senior-tourism/ to 
portal zawierający oferty wakacyjne dla seniorów w Polsce 
i zagranicą realizowane w ramach programu „Europe Senior 
Tourism”. Można się z niego dowiedzieć, jak uzyskać dofi -



362

nansowanie do wyjazdów.

∙  http://www.bycseniorem.pl/ zawiera najświeższe informacje 
o  życiu, zdrowiu seniora, ubezpieczeniach, wydarzeniach 
kulturalnych i wielu innych dziedzinach życia;

∙  http://www.domyopieki.pl/ jest prezentacją placówek opie-
kuńczych: domów opieki, domów pomocy społecznej, za-
kładów opiekuńczo-leczniczych, portal zawiera informacje 
dotyczące zakresu świadczonych usług, warunków przyjęcia 
i pobytu, jak również odpłatności;

∙  http://www.happysenior.pl/ zawiera wiele działów tematycz-
nych, takich jak: kultura, księgarnia, hobby, prawo, forum, 
rozmaitości, turystyka, poznajmy się, medycyna, SPA, wi-
niarstwo, ogłoszenia, produkty i inne.

Strony poświęcone zagadnieniom aktywności zawodowej se-
niorów:

∙  http://www.zarzadzaniewiekiem.pl/ dotyczy projektu reali-
zowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, którego celem jest dostrzeżenie przez przedsiębiorców 
i menedżerów korzyści płynących z zatrudniania w fi rmach 
osób w wieku 50+;

∙  http://www.50plus.gov.pl przedstawia program realizowa-
ny przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, promuje 
działania, które służą poprawie szans na rynku pracy osób 
w wieku 50+, pozwala znaleźć odpowiedzi na pytania z za-
kresu: prawa pracy, rynku pracy, ubezpieczeń społecznych, 
psychologii, zdrowia oraz kształcenia ustawicznego;

∙  http://www.dojrzaloscwsieci.pl/ przedstawia program mają-
cy na celu zjednoczenie fi rm, organizacji pozarządowych, 
urzędów oraz instytucji w dążeniu do zachęcania seniorów 
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do aktywnego korzystania z Internetu.

Strony dotyczące aktywnego stylu życia seniorów:

∙  http://www.seniorzywakcji.pl/ przedstawia ogólnopolski kon-
kurs dotacyjny realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, dotacje ze środków konkursu są przyznawane na 
realizację inicjatyw, które angażują osoby starsze do działa-
nia na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokole-
niową i wolontariat osób starszych;

∙  http://www.grundtvig.org.pl/ prezentuje jeden z  elementów 
unijnego programu edukacji niezawodowej osób dorosłych 
„Uczenie się przez całe życie”;

∙  http://www.centrumis.pl/ jest stroną internetową Centrum 
Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu – organizacji koordy-
nującej działania na rzecz poznańskich seniorów.

Unijne portale internetowe dla seniorów

∙  http://www.age-platform.eu/ to portal stanowiący plat-
formę wymiany doświadczeń ponad 165 organizacji, 
których celem jest reprezentowanie interesów ponad 
150-milionowej społeczności seniorów w Unii Europejskiej;

∙  http://www.helpage.org/ prezentuje działania realizowane 
przez Międzynarodową Organizację Ludzi Starszych, będącą 
globalną siecią organizacji walczących o prawa seniorów.

Strony internetowe zawierające szeroki zakres informacji 
o wolontariacie dla seniorów:

∙  http://www.ngo.pl/;

∙  http://www.pomagambo.pl/;
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∙  http://www.e-wolontariat.pl/;

∙  http://www.wolontariat.org.pl/.

Inne przydatne dla seniorów strony zawierające szeroki za-
kres informacji dotyczących zdrowia, stylu życia, stanowiące 
forum wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów:

∙  https://pl-pl.facebook.com/, pomaga kontaktować się z innymi 
osobami i udostępniać im różne informacje i treści. Obecnie 
jeden z czołowych portali społecznościowych w skali świata.

∙  http://www.modnaseniorka.pl/ to porady stylistyczne i sklep 
odzieżowy dla seniorek, które chcą być elegancko i modnie 
ubrane;

∙  http://www.intersenior.pl/ to pierwsza internetowa gazeta dla 
pokolenia 50+, zawiera szeroki zakres porad tematycznych 
dla seniorów, w tym: kultura i rozrywka, lekarz radzi, porady 
prawne, dom, ogród, hobby, sport i rekreacja, forum dysku-
syjne i inne;

∙  https://www.jestemwformie.pl/ jest portalem promującym 
zdrowy styl życia, odżywiania się i aktywność fi zyczną se-
niorów;

∙  http://www.spokosenior.pl/ prezentuje informacje na temat 
konkursu „Spoko senior”, mającego na celu znalezienie cie-
kawych, pozytywnych seniorów, pokazanie ich innym i udo-
wodnienie, że nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu;

∙  http://www.travel-senior.pl zawiera oferty turystyczne dla se-
niorów.

 Oczywiście, przedstawione powyżej strony internetowe nie 
wyczerpują ogromnego zbioru dostępnych w  Internecie wia-
domości dotyczących seniorów. Warto jednak właśnie od nich 
zacząć surfowanie, ponieważ reprezentują wysoki poziom me-
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rytoryczny i wyróżniają się przyjaznym oraz estetycznym ukła-
dem ułatwiającym odnajdywanie pożądanych informacji na 
różne tematy.

12.4.  Gdzie można nauczyć się surfować 
w Internecie

Dla seniora pierwszą okazją do zetknięcia się z komputerem 
i  Internetem mogą być zajęcia w  Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Wiele z  tych instytucji organizuje kursy dostosowane 
do potrzeb i możliwości seniorów. Warto zatem zapoznać się 
z ofertą najbliższego uniwersytetu.
 Szereg fi rm szkoleniowych przygotowało z myślą o senio-
rach odpowiednie dla nich kursy posługiwania się komputerem 
i surfowania w Internecie. Kursy są napisane przez wykładow-
ców, mających doświadczenie w  pracy z  osobami starszymi. 
Materiał kursu przedstawiony w czytelny sposób, bez używania 
specjalistycznego języka, wprowadza seniora w świat kompu-
tera i  Internetu. Materiały szkoleniowe pisane specjalnie po-
większonym rozmiarem czcionki oraz liczne ilustracje, przed-
stawiające krok po kroku poszczególne czynności, sprawiają, że 
kurs jest dobrze dostosowany do potrzeb osób starszych. Kurs 
dostarcza praktycznej wiedzy, jak posługiwać się klawiaturą, 
myszką oraz drukarką. W jego trakcie można nauczyć się, jak 
przegrać zdjęcia z cyfrowego aparatu fotografi cznego na kom-
puter, wysłać e-mail, nagrać pliki na płytę CD, napisać i wydru-
kować tekst oraz, jak korzystać z darmowych komunikatorów. 
Zaletą takich kursów jest możliwość uczenia się w dowolnie 
wybranym miejscu, bez konieczności uczęszczania na zajęcia, 
zapewnienie przez cały kurs opieki osobistego nauczyciela oraz 
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możliwość zdobywania wiedzy bez stresu i konieczności wią-
zania się sztywnymi terminami. Do uczestnictwa w kursie wy-
starczy posiadać komputer z dostępem do Internetu. Są to tzw. 
szkolenie „e−learningowe”. W  Internecie znajduje się bardzo 
wiele ofert kursów, wystarczy wpisać w okienko wyszukiwarki 
hasło „Internet dla seniorów”, aby uzyskać bardzo wiele ad-
resów fi rm prowadzących kursy, zarówno eksternistyczne jak 
i stacjonarne.
 Ponadto, jeśli komuś nie odpowiadają zorganizowane for-
my nauki, może poprosić młodszego członka rodziny o pomoc 
w zapoznaniu się z tajnikami Internetu. Wnuki na pewno nie 
ominą okazji pochwalenia się przed babcią czy dziadkiem swo-
imi umiejętnościami.

12.5. Internet – jak chronić swoją prywatność

Pomimo wszelkich udogodnień, korzyści i możliwości, jakie 
daje nam Internet musimy pamiętać, że Sieć jest również miej-
scem, w którym działają osoby czerpiące korzyści z wykorzy-
stywania naszej nieuwagi, chcące zdobyć nasze dane osobowe, 
hasła którymi zabezpieczamy nasze konta E-mailowe czy ban-
kowe.
 Powyższe zagrożenia możemy w znacznym stopniu zniwelo-
wać lub całkowicie się przed nimi chronić podążając za kilkoma 
praktycznymi zasadami:
 1.    Zakładając konto na portalu społecznościowym, sklepie in-

ternetowym czy forum nigdy nie loguj się za pomocą takie-
go samego hasła, którego używasz na przykład w związku 
z internetową usługą bankową.

 2.  Twoje hasła powinny składać się z wielkich i małych liter, 
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cyfr oraz znaków specjalnych. W  ten sposób w znacznym 
stopniu utrudnisz ich złamanie lub zgadnięcie przez osoby 
nieuprawnione.

 3.  Korzystając z portalu społecznościowego nie podawaj zbyt 
wielu danych, jak również nie informuj o wyjazdach na wa-
kacje, lub ich terminie, taka wiedza może okazać się nieoce-
niona dla potencjalnego złodzieja. Z  tego samego powodu 
nie dziel się zdjęciami swojego mieszkania czy majątku.

 4.  Korzystając z Internetu mobilnego decyduj się tylko na zna-
ne i zaufane sieci zabezpieczone hasłem. Publicznie dostęp-
ne Wi-Fi może posłużyć do włamania na Twoje urządzenie 
i wykorzystania go na przykład do kradzieży Twoich haseł 
bankowych.

 5.  Nie otwieraj załączników e-mailowych od nieznanych 
nadawców, mogą znajdować się w nich wirusy mogące słu-
żyć do wykradnięcia haseł, włamania się na Twoje konta na 
portalach czy sklepach internetowych.

 6.  Zainstaluj program antywirusowy, aktualizuj system opera-
cyjny komputera (na przykład Windows czy Linux), utrudni 
to działanie oszustom i złodziejom internetowym.

 7.  Sposobem na zwiększenie swojej anonimowości w Interne-
cie jest korzystanie z trybu incognito w przeglądarce. Włą-
czenie go powoduje, że przeglądarka internetowa nie zapa-
miętuje odwiedzonych stron i nie zachowuje tzw. ciasteczek. 
Dzięki temu jej administrator nie jest w stanie w łatwy spo-
sób ustalić, że to Twoja kolejna wizyta na danej witrynie.

 8.  Nie korzystaj z  funkcji zapamiętywania haseł, szczegól-
nie gdy korzystasz z Internetu poza siecią domową lub gdy 
korzystasz z urządzenia, którego nie znasz, np. komputer 
w bibliotece czy domu seniora.
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Ważne! Nie stosuj hasła takiego jak: „qwerty” czy 
„1234567”, są one łatwe do przewidzenia i  złamania. 
Używaj wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych – 
najlepiej w trudnej do przewidzenia kolejności.

12.6. Korzyści z Internetu – tak, ale ostrożnie!

Internet pomimo wielu zalet i umożliwiania dostępu do przy-
datnych informacji, niesie ze sobą pewne zagrożenia. Poniżej 
omówiono niektóre z nich oraz podano metody zapobiegawcze.

∙  Spam – podczas korzystania z  poczty elektronicznej (e-
-maili) możemy otrzymywać wiadomości reklamujące róż-
ne produkty, nakłaniające nas do zaciągnięcia pożyczek, 
czy  obiecujące niezawodne metody zbicia majątku. Spam 
będzie wprowadzał zamieszanie w naszej poczcie interneto-
wej. Nie otwierajmy e-maili od nieznajomych ani kuszących 
wygraną.

∙  Oszustwa – niekiedy zdarza się, że ludzie na aukcjach inter-
netowych zamieszczają produkty na sprzedaż, których tak 
naprawdę nie mają. Kupujący wysyła pieniądze i nie dostaje 
towaru. Nie „klikajmy” stron internetowych informujących 
nas o wygranej, jeśli nie braliśmy udziału w żadnym kon-
kursie, ponieważ jest to sposób na np. wyłudzenie od nas 
danych osobowych.

∙  Wirusy – podczas wchodzenia na różne strony lub instalo-
wania programów z niepewnych źródeł można łatwo „zła-
pać” wirusa, który zakłóca pracę komputera.

∙  Czaty – coraz więcej ludzi wchodzi na czaty i poznaje tam 
nowych znajomych. Jednak czasami prowadzą korespon-
dencję z kimś innym, niż im się wydaje, ponieważ na czatach 
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nie ma zwyczaju ani obowiązku przedstawiania się swoim 
nazwiskiem. Zamiast np. miłego seniora, po drugiej stronie 
czatu może siedzieć skłonny do żartów trzynastolatek.

∙  Cyberprzemoc – wyzywanie się wzajemne, straszenie, po-
niżanie kogoś, publikowanie zdjęć, fi lmów które mogą ko-
goś ośmieszyć, obrazić, podszywanie się pod kogoś w celu 
podważenia jego dobrej opinii.

∙  Uzależnienie – niektóre osoby wprost nie mogą oderwać się 
od komputera oraz Internetu. Surfując ponad miarę całymi 
godzinami zaniedbują bieżące obowiązki życiowe.

∙  Pogorszenie wzroku – podczas długotrwałego patrzenia 
w monitor komputera może dojść do zmęczenia wzroku. 
Jeśli nie będziemy robić sobie odpowiednio często przerw, 
możemy doprowadzić do pogorszenia wzroku.

Nie należy się jednak przerażać. Istnieje wiele metod skutecz-
nego zabezpieczenia się przed powyżej opisanymi zagrożenia-
mi. Jak zapobiegać takim zagrożeniom?

∙  Spam – należy założyć fl irt antyspamowy, zaznaczać 
i usuwać takie wiadomości jako spam (następne nie będą 
przyjmowane przez nasz program pocztowy), nie wchodzić 
w różne linki oraz nie zapisywać na komputerze załączni-
ków, które znajdują się w podejrzanym mailu.

∙  Oszustwa – należy przede wszystkim sprawdzić komenta-
rze dotyczące danego sprzedawcy, przeczytać opinie innych 
na jego temat. Jeśli znajdziemy większą liczbę komentarzy 
negatywnych, lepiej wstrzymać się z zakupem.

∙  Wirusy – należy zainstalować odpowiednie oprogramowa-
nie antywirusowe i wykonywać skanowanie systemu przy-
najmniej raz w tygodniu.
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∙  Czaty – nie można wyjawiać osobistych spraw ludziom, któ-
rych znamy tylko z używanego przez nich na czacie „nic-
ku”. Zanim spotkamy się z osobą, z którą korespondujemy, 
poznajmy ją lepiej podczas rozmów, np. za pomocą komu-
nikatora Skype. Unikniemy w  ten sposób wielu przykrych 
niespodzianek. Nie ujawniajmy zbyt wielu prywatnych in-
formacji o sobie, jeśli nie ma to dobrego uzasadnienia.

∙  Cyberprzemoc – nie mieszajmy się w  spory innych, nie 
bierzmy udziału w kłótniach i przede wszystkim, sami nie 
używajmy przemocy w Internecie.

∙  Uzależnienie – kontrolujmy czas spędzany przed komputerem.

∙  Pogorszenie wzroku – pamiętajmy o odpowiedniej odległo-
ści od monitora, zastosujmy też specjalne szkła okularowe 
chroniące przed zmęczeniem wzroku.

 Internet zapewnia duży stopień anonimowości osobom ko-
rzystającym z niego. Czy to tworząc konto poczty elektronicz-
nej, czy rozmawiając na forum lub grupie dyskusyjnej, możemy 
podać swój „nick”, czyli pseudonim, imię przybrane, jakim bę-
dziemy posługiwać się w kontaktach z innymi użytkownikami 
Internetu. Służy to ochronie prywatności, lecz trzeba zawsze 
pamiętać, że logując się do Internetu użytkownik pozosta-
wia w nim ślad swojej bytności, który może zostać odczytany 
w  przypadku, gdy naruszamy prawo, obrażamy innych, za-
mieszczamy niecenzuralne treści lub w  inny sposób stajemy 
się uciążliwi dla społeczności internetowej. Naruszenia zasad 
współżycia społecznego lub dobrego wychowania mogą na nasz 
wniosek spotkać się ze zdecydowaną i szybką reakcją admini-
stratorów forów i grup dyskusyjnych. Jeśli klikniemy w przy-
cisk „zgłoś naruszenie zasad” administrator weźmie „pod 
lupę” takiego „awanturnika” i, w najlepszym przypadku, po 
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prostu zablokuje jego konto – wyrzuci go z dobrego towarzy-
stwa. Jeśli zaś zachowanie użytkownika będzie miało znamiona 
czynu przestępczego, wtedy –cóż, kłania się pan prokurator. 
Powyższe zdania napisano nie po to, aby straszyć potencjal-
nych użytkowników lecz po to, aby pokazać, że nie są bezbron-
ni w w/w  sytuacjach. I  jeszcze – dobra rada: powściągnijmy 
czasem nasz krewki język, zanim napiszemy coś pod wpływem 
emocji w  Internecie. Zważmy, że możemy kogoś urazić albo 
naruszyć jego prawa. Umiar, zarówno w życiu, jak i w Interne-
cie jest zawsze w najwyższej cenie.
 Jak widać, choć Internet, jak każdy sposób kontaktu mię-
dzyludzkiego, niesie pewne zagrożenia, ale można ich uniknąć 
w stosunkowo prosty i skuteczny sposób.

12.7. Portale społecznościowe

Portale społecznościowe, zwane również serwisami spo-
łecznościowymi, to serwisy internetowe służące do nawią-
zywania kontaktów, ułatwiające komunikację i  dzielenie się 
zainteresowaniami, twórczością z  innymi osobami. Część 
serwisów proponuje nam dodatkowe opcje, np. tworze-
nie grup osób o  zbliżonych poglądach, zainteresowaniach 
i doświadczeniach, osób wykonujących konkretny zawód oraz 
subskrybowanie kont innych interesujących nas użytkowni-
ków itp. Większość z wiodących serwisów społecznościowych 
umożliwia użytkownikom przesyłanie fi lmów, obrazków, pli-
ków dźwiękowych czy prowadzenie rozmów na forach.
 Cechą charakterystyczną portalu społecznościowego jest 
możliwość utworzenia własnego profi lu. Zależnie od serwisu, 
z którego korzystamy proces założenia profi lu lub konta może 
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się nieznacznie różnić, jednak ogólne wymogi i sposób rozpo-
częcia korzystania z portalu w pełnym zakresie są do siebie po-
dobne.
 By założyć konto na najpopularniejszych serwisach społecz-
nościowych niezbędne jest przypisanie unikatowego dla nas 
loginu (na ogół tak zwanego nicku – naszego internetowego 
identyfi katora w serwisie) oraz hasła. W niektórych przypad-
kach podczas rejestracji w usłudze niezbędne będzie również 
wypełnienie pól takich jak data urodzenia, płeć czy wprowa-
dzenie naszego adresu email (właśnie za jego pośrednictwem 
najczęściej uzyskamy link aktywacyjny do naszego nowostwo-
rzonego konta w konkretnym serwisie).
 Zależnie od charakteru portalu społecznościowego, po reje-
stracji i założeniu konta otrzymujemy zestaw różnych możli-
wości takich jak czatowanie (prowadzenie rozmów za pomocą 
wbudowanego komunikatora) ze znajomymi również posia-
dającymi konto w  tym samym serwisie, udostępnianie zdjęć, 
fi lmów, tworzenie i udostępnianie własnych wpisów, uczest-
nictwo w grupach, wydarzeniach itp.
 Aktualnie jednymi z najpopularniejszych portali społeczno-
ściowych są:

∙  Facebook – portal umożliwiający utworzenie swoje-
go profi lu, publikacje zdjęć, filmów, tworzenie grup 
zainteresowań.

∙  YouTube – umożliwia zamieszczanie fi lmów, nagrań, pro-
wadzenie transmisji internetowych na żywo.

∙  Instagram – umożliwia publikację zdjęć i krótkich fi lmi-
ków.

∙  Twitter - umożliwia zamieszczanie krótkich komentarzy, 
śledzenie profi li.
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∙  Reddit – serwis przedstawiający linki do różnorodnych 
informacji, które ukazały się w Internecie i umożliwiający 
ich komentowanie.

∙  LinkedIn – portal specjalizujący się w nawiązywaniu kon-
taktów zawodowych i biznesowych
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