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Biuletyn Nr 3/2021

Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu opracowany w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
nieodpłatna mediacja i edukacja prawna” „Biuletyn Doradców Obywatelskich”. Jest to jego trzecia
edycja w 2021 r., opracowana w lipcu. Projekt finansowany jest ze środków Wojewody
Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Doradcy świadczą nieodpłatne porady obywatelskie w 9 punktach (NPO) w 9 dzielnicach
Warszawy (adresy punktów umieszczone są na tylnej okładce naszego wydania).
Doradcy spotykają się z problemami osób, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z
trudnościami, które je dotykają. Do najczęściej pojawiających się w NPO spraw należą między
innymi zagadnienia mieszkaniowe, rodzinne, pomocy społecznej, bezrobocia, nadmiernego
zadłużenia.
Mamy nadzieję, że opisane przez nas historie i wskazane możliwości ich rozwiązania ułatwią
Państwu wsparcie odbiorców Waszej codziennej pracy. Staraliśmy się, aby przytoczone w
Biuletynie przykłady opracowane były jak najstaranniej i najpełniej tak, aby mogły być przydatne
dla kolejnych osób potrzebujących pomocy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią naszego opracowania.
Prosimy o drukowanie i dystrybucję Biuletynu do wszystkich, którym może on być pomocny.
Prosimy też, aby pamiętali Państwo o przekazywaniu informacji o możliwości uzyskania
bezpłatnych porad w NPO i ułatwiali osobom potrzebującym kontakt z nami.

Zespół doradców obywatelskich
Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa
tel. (22) 828-12- 94
e-mail: bpowarszawa@gmail.com
www.bpowarszawa.pl
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Pomoc w trudnej sytuacji mieszkaniowej – w czym może
pomóc Fundacja Habitat for Humanity Poland?
Pani Zofia jest migrantką, przebywa
w Polsce od 2017 r. Mieszka z mężem
w 70-metrowym mieszkaniu udostępnionym
im przez znajomych (w ich prywatnym
domu). Nie ma umowy najmu lokalu, ale
ona, mąż i dwóch synów są w nim
zameldowani na pobyt czasowy. Rodzina nie
posiada żadnego majątku ani w Polsce, ani
w swoim kraju. Pani Zofia pracuje w pełnym
wymiarze, ma umowę o pracę, otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 4500 zł brutto. Od 2017 r. odprowadza podatki w Warszawie. Mąż
pani Zofii niedawno dojechał do rodziny. Intensywnie poszukuje pracy, niestety w okresie
pandemii nie jest to łatwe, zamierza zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Synowie pani Zofii zdali
maturę w Polsce, studiują na państwowych uczelniach, każdy w innym mieście. Obydwaj
otrzymują stypendia socjalne, jeden w wysokości 700 zł, drugi – 600 zł. Obydwaj płacą po
500 zł miesięcznie za miejsce w akademiku. Pani Zofia wspiera ich finansowo. Dochody rodziny
nie pozwalają na zakup mieszkania (nie mają zdolności kredytowej), ani na wynajęcie mieszkania
na wolnym rynku. Znajomi, którzy użyczają im miejsca w swoim domu naciskają, aby jak
najszybciej znaleźli sobie inne mieszkanie. Dlatego pani Zofia chciałaby się dowiedzieć, czy mogą
uzyskać mieszkanie tzw. komunalne – z zasobów m. st. Warszawy? Chciałaby się też dowiedzieć,
czy m. st. Warszawa realizuje programy, w ramach których, istnieje możliwość uzyskania
zniszczonego mieszkania lub małego domu w zamian za samodzielne wyremontowanie
nieruchomości? Chętnie podjęłaby się wraz z rodziną takiego zadania.
Pani Zofia i jej rodzina mimo, że mają bardzo niskie dochody i spełniają kryterium dochodowe do
uzyskanie mieszkania komunalnego (w przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego
kryterium to wynosi 4 902 zł), nie uzyskają mieszkania z zasobów m.st. Warszawy, ponieważ nie
spełniają tzw. kryterium metrażowego (powierzchnia pokoi poniżej określonego w uchwale
kryterium to 7 m 2 na 1 osobę i 6 m 2 na każdą kolejną osobę z rodziny).
Szczegółowe zasady ubiegania się o mieszkanie komunalne w Warszawie zostały opisane na
naszym blogu: https://poradnictwoobywatelskie.com/2020/08/03/komu-przysluguje-prawodolokalu-komunalnego/
Pani Zofia dowiedziała się, że m. st. Warszawa nie realizuje programów, pozwalających na
uzyskanie mieszkania dzięki samodzielnemu jego wyremontowaniu. Pani Zofia wraz z mężem
mogą zainteresować się możliwością najmu mieszkania w ramach TBS. W przypadku tej rodziny
może to jednak być dość trudne, ponieważ zarówno wysoka jest opłata partycypacyjna (między 15,
a 30 % kosztów budowy mieszkania), jak i sam czynsz. Wyczerpujący opis zasad ubiegania się
o mieszkanie w TBS znajduje się również na naszym blogu:
https://poradnictwoobywatelskie.com/2020/08/31/dla-kogo-mieszkanie-TBS/
Natomiast pani Zofia wraz z rodziną mogą rozważyć zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych
w ramach programu najmu mieszkań dla osób, których nie stać na wynajem lokali na wolnym
rynku, realizowanego przez Fundację Habitat for Humanity Poland.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

3

Biuletyn Nr 3/2021

Poradnictwo Obywatelskie – Edukacja Prawna

Fundacja Habitat for Humanity Poland
Fundacja od 1992 r. realizuje misję dobra społecznego. Jej cel brzmi następująco: „Każdy powinien
mieć dach nad głową i godne miejsce do życia”.
Fundacja pomaga osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Z raportów opracowywanych przez tę
organizację wynika, że w naszym kraju jest za mało niedrogich mieszkań, mają one nieodpowiedni
standard, są w złym stanie technicznym, są niedogrzane, przeludnione. Dlatego Fundacja
nastawiona jest na pomoc osobom, które wydają na obecne mieszkanie więcej, niż 50 % swoich
dochodów.
Jednym z programów realizowanych przez Fundację Habitat for Humanity Poland jest Społeczna
Agencja Najmu (SAN). Jest to pierwsza w Polsce agencja nie działająca dla zysku. SAN
pośredniczy w wynajmie mieszkań pomiędzy właścicielami, a najemcami. Działania SAN
skierowane są na poprawę dostępu do mieszkań w przystępnych cenach dla różnych grup
odbiorców, których nie stać na wynajem na zasadach rynkowych. Do SAN może zgłosić się osoba,
która ma kłopoty mieszkaniowe, ma stałe, udokumentowane źródło utrzymania, chce zmienić swoją
obecną sytuację życiową, ma uregulowany pobyt w Polsce.
Powyższe kryteria spełnia pani Zofia oraz jej rodzina.
Program SAN prowadzą specjaliści ds. najmu społecznego. Utrzymują oni bezpośredni,
indywidualny kontakt z każdym z klientów, czuwają nad stanem mieszkań. Dzięki opiece płynącej
ze strony pracowników Fundacji, najemcy mieszkań, mimo trudnej sytuacji życiowej, mogą czuć
się bezpiecznie i pewnie.
Zgłaszając się do SAN najemcy mieszkań zyskują:
– czynsz o stawce niższej średnio o 20%, niż rynkowa (jest to ustalane indywidualnie),
– możliwość rozłożenia kaucji za wynajem na raty (kaucja jest równa kwocie 1 miesięcznego
czynszu),
– ubezpieczenie OC na warunkach dostosowanych do możliwości najemcy,
– pomoc w organizacji transportu mebli i sprzętów domowych przez sprawdzoną firmę,
– pomoc techniczną w razie awarii i potrzeby wykonania drobnych napraw,
– pomoc w zarządzaniu mieszkaniem (np. w rozliczaniu opłat za media),
– wsparcie m.in. w poszukiwaniu zatrudnienia, załatwianiu spraw urzędowych, w pokonywaniu
kryzysów życiowych.
Na stronie Fundacji www.habitat.pl, pod hasłem „Jak przystąpić do programu?”, pobrać można:
– formularz rekrutacyjny SAN,
– formularz zapotrzebowania mieszkaniowego SAN,
– oświadczenie RODO,
– zaświadczenie od pracodawcy.
Pod formularzem znajduje się wzór deklaracji kandydata do udziału w programie.
Jest sformułowany w bardzo jasny i czytelny sposób.
Jeśli chodzi o właścicieli, gotowych na określenie przystępnych cen wynajmu swoich mieszkań,
SAN proponuje im pakiet gwarancji i opiekę nad mieszkaniem.
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Do SAN mogą zgłosić się właściciele mieszkań, którzy:
•
•
•
•
•

chcą skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej usługi zarządzania najmem,
wyjeżdżają za granicę i chcą mieć pewność, że zostawiają opiekę nad wynajętym mieszkaniem
w rękach profesjonalistów,
w przeszłości doświadczyli trudnych sytuacji z nieuczciwymi najemcami,
posiadają mieszkanie w złym stanie technicznym i nie mają środków finansowych na jego remont,
w związku z czym mają trudności w jego wynajęciu,
chcieliby wyremontować mieszkanie, ale nie mają na to czasu, czy też zaufanej ekipy remontowej.

Dzięki programowi SAN, właściciele mieszkań mają zapewniony:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brak prowizji ze strony agencji,
gwarancję regularnej spłaty czynszu,
zarządzanie najmem w imieniu właścicieli, w tym monitorowanie opłat za media,
wsparcie administracyjne, w tym przygotowanie umów najmu,
pomoc techniczną w razie awarii i przeprowadzenie drobnych napraw,
gwarancję utrzymania mieszkania w dobrym stanie,
staranny dobór lokatorów,
przygotowanie kosztorysu i przeprowadzenie remontu,
możliwość rozłożenia kosztów remontu na nieoprocentowane raty,
doposażenie mieszkania na preferencyjnych warunkach.

Siedziba Fundacji Habitat for Humanity Poland:
00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55; tel. 22 642 57 42.
Kontakt: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00-18.00
Informacja dla najemców:
Olha Bilous – tel. 530 118 143 (język polski, rosyjski i ukraiński),
Maciej Kotliński – tel.: 537 509 811;
Kontakt dla właścicieli mieszkań:
Karina Kanafa-Marasińska – tel. 731 550 666, san@habitat.pl
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Termin na opuszczenie mieszkania po śmierci osoby bliskiej.
Pani Ewa była żoną pana Leszka przez 20 lat. Było to
jej drugie małżeństwo. Nie mieli wspólnych dzieci, ale
każde z nich miało dzieci z poprzednich związków.
Pani Ewa nie ma dobrych kontaktów z córką pana
Leszka – Sylwią. Sylwia nie pogodziła się z rozstaniem
rodziców i zawsze winiła za to panią Ewę. Pięć lat
temu małżonkowie wspólnie zdecydowali, że małe
mieszkanie pani Ewy sprzedadzą i za uzyskane
pieniądze kupią działkę rekreacyjną, na którą będą
mogli wyjeżdżać w lecie, a mieszkanie pana Leszka
zostanie zapisane jego córce w testamencie. Jak postanowili, tak zrobili. Zakupili działkę
i wybudowali na niej mały domek letniskowy, w którym spędzali wszystkie ciepłe dni.
Niespodziewanie zdarzył się wypadek. Pan Leszek robiąc wiosenne porządki na działce doznał
rozległego zawału i zmarł. Po pogrzebie córka pana Leszka nakazała pani Ewie opuścić mieszkanie
w terminie 3 dni. Pani Ewa jest zrozpaczona. Nie ma gdzie się podziać, nie jest w stanie
zorganizować sobie miejsca do zamieszkania w tak krótkim czasie. Pani Ewa, pomimo że jest
spadkobiercą po zmarłym mężu nie ma prawa do mieszkania, w którym mieszka, ponieważ przed
pięcioma laty mąż przekazał je swojej córce umową dożywocia.
Przed omówieniem sytuacji pani Ewy warto zaznaczyć, że podobna sytuacja może spotkać inne
osoby mieszkające ze spadkodawcą przed jego śmiercią. Spadkodawca może, podobnie jak
w opisanym przypadku pani Ewy, wyzbyć się swojego majątku i np. sporządzić umowę dożywocia
z inną osobą (niekoniecznie z kręgu rodziny), może również wydziedziczyć najbliższych lub
pominąć ich w testamencie. Jeżeli spadkodawca był właścicielem mieszkania, to może się okazać,
że w przypadku jego śmierci zamieszkujące z nim do tej pory osoby bliskie, mogą stracić “dach nad
głową”. W jeszcze gorszej sytuacji jest konkubent/konkubina, którzy nie dziedziczą ustawowo.
Chyba, że spadkodawca zostawi testament.
Aby uchronić wymienione wyżej osoby przed sytuacją, gdy z dnia na dzień muszą wyprowadzić się
z mieszkania, ustawodawca wprowadził “termin ochronny”, który daje takim osobom czas na
znalezienie nowego miejsca zamieszkania.
Art. 923 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi:
„Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są
uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia
domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające
to uprawnienie jest nieważne.”
Osoby bliskie spadkodawcy to nie tylko członkowie rodziny, to także każda inna osoba, z którą
spadkodawcę łączyła na tyle silna więź, by można było mówić o bliskości.
Chwila otwarcia spadku: spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
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Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie: jest to np. ostatnia wola
zmarłego zapisana w testamencie, aby osoby wspólnie z nim zamieszkujące opuściły mieszkanie
tuż po jego śmierci.
Śmierć spadkodawcy zazwyczaj w znaczący sposób wpływa na sytuację majątkową i życiową osób
jemu najbliższych. Osoby te mogą się znaleźć na skutek tego zdarzenia w niedostatku. Artykuł 923
Kodeksu cywilnego jest jednym z przepisów, który ma zagwarantować utrzymanie przez osoby
najbliższe spadkodawcy dotychczasowego statusu, choćby jedynie w przejściowym okresie, który
następuje bezpośrednio po jego śmierci. Zapewnia on osobom bliskim spadkodawcy czas na
dostosowanie się do zmienionych warunków życiowych.
Przyjęte rozwiązanie zmierza do zabezpieczenia tych osób przed związaną ze śmiercią
spadkodawcy natychmiastową utratą możliwości zamieszkiwania w dotychczasowym mieszkaniu
i związanego z tym, niezbędnego do codziennego życia, korzystania z podstawowych urządzeń
gospodarstwa domowego.
Należy również wspomnieć, że aby móc skorzystać z uprawnienia opisanego w art. 923 §1 Kodeksu
cywilnego, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek – zamieszkiwanie musi mieć charakter trwały.
Tymczasowe czy okresowe udostępnienie lokalu osobom bliskim nie wystarczy.
Prawo do korzystania z mieszkania przysługuje wspomnianym osobom niezależnie od tego, czy są
spadkobiercami czy nie. Nie wyłączają go więc sytuacje związane z pozbawieniem prawa do
spadku – np. odrzucenie spadku, stwierdzenie niegodności dziedziczenia czy wydziedziczenie.
Pani Ewa będąc żoną pana Leszka i mieszkając z nim w jego mieszkaniu przez 20 lat spełniła
wszystkie warunki, aby móc mieszkać tam jeszcze przez trzy miesiące. Pani Sylwia nie może
nakazać pani Ewie opuszczenia mieszkania w terminie trzech dni. Pani Ewa ma czas na
dostosowanie się do zmienionych warunków życiowych i do znalezienia nowego „dachu nad
głową”. Pani Ewa musi jednak pamiętać, że prawo do trzymiesięcznego zamieszkiwania po śmierci
bliskiej osoby jest terminem nieprzekraczalnym i termin ten nie podlega przedłużeniu. Warto
również wiedzieć, że pani Ewa ma prawo do zachowku po zmarłym mężu, ale o tym w innym
artykule.
Podstawa prawna:
Kodeks cywilny.
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Rozdzielność majątkowa a podział majątku.
Pan Zbyszek ma 43 lata, jest ojcem 14-letniej
Zosi. Dwa lata temu rozstał się z małżonką
i wyprowadził ze wspólnie zajmowanego
mieszkania własnościowego. Mieszkanie
małżonkowie nabyli po ślubie. Żaden
z małżonków nie wystąpił o rozwód, ale związek
zdaniem pana Zbyszka zakończył się definitywnie
i ojciec Zosi nie zamierza powrócić do domu.
Kiedy emocje po rozstaniu z żoną opadły, pan
Zbyszek chciałby dokonać podziału majątku.
Wyprowadzając się zostawił wszystko żonie. Postanowił, że sprawy majątkowe uporządkują, kiedy
obydwoje będą na to gotowi. Zwrócił się do doradcy z prośbą o pomoc w sprawie podziału
majątku.
Wraz z zawarciem małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność
ustawowa). Składniki majątku nabytego razem przez małżonków lub przez jednego z nich w trakcie
trwania małżeństwa stanowią od tej pory majątek wspólny.
Pan Zbyszek formalnie cały czas jest w związku małżeńskim, tym samym istnieje między nim,
a żoną wspólność majątkowa. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie
może żądać podziału majątku wspólnego. Zawarta podczas trwania ustawowej wspólności
majątkowej między małżonkami umowa o podział majątku wspólnego byłaby umową nieważną.
Istniejący między małżonkami ustrój wspólności majątkowej znosi dopiero rozdzielność
majątkowa. Wspólność majątkowa małżeńska ustaje również wraz z rozwiązaniem małżeństwa.
Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona poprzez umowę zawartą u notariusza w formie
aktu notarialnego lub w drodze postępowania sądowego. Umowa notarialna jest możliwa, gdy
oboje małżonkowie są zgodni co do treści tej umowy – konieczne jest zgodne oświadczenie woli
obydwu stron. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej można również złożyć do sądu
rejonowego, wydział cywilny, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.
Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej podlega opłacie stałej w kwocie 200 zł.
Maksymalna taksa notarialna za umowę rozdzielności majątkowej małżeńskiej wynosi 400,00 zł
netto + 23% VAT.
Podział majątku wspólnego podlega w sądzie opłacie stałej w kwocie 1000 zł od wniosku. Jeżeli
wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.
Przy podziale majątku u notariusza stawka zależy od wartości dzielonego majątku, na przykład,
jeśli majątek ma wartość:
•
•
•

do 3000 zł – stawka wynosi 100 zł;
powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł; itd.

Rozwód powoduje ustanie wspólności majątkowej z mocy prawa. W tym samym wyroku możliwe
jest podzielenie majątku dorobkowego małżonków wypracowanego wspólnie w czasie trwania
małżeństwa.
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Aby podział majątku nie rodził dodatkowych emocji, warto wiedzieć, czym jest majątek osobisty
małżonka -czyli majątek, który nie będzie podlegał podziałowi. Do majątku osobistego każdego
z małżonków należą:
• przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
• majątek nabyty przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (chyba że spadkodawca lub darczyńca
•
•

•
•

postanowił inaczej);
przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia
albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty należnej
poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy
zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na
przyszłość);
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego
z małżonków;
przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego (chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej)

Pozostałe składniki majątku nabytego przez małżonków lub jednego z nich w trakcie trwania
małżeństwa stanowią majątek wspólny. Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane
wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; dochody
z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; środki
zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego
z małżonków; kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, jedynie z ważnych powodów każdy
z małżonków może żądać – w przypadku sądowego podziału majątku – by podział ten nastąpił
z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku
wspólnego.
Podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej może odbyć się w drodze
umownej bądź sądowej.
Jeżeli podział dotyczy nieruchomości, konieczne jest zawarcie umowy o podział majątku
wspólnego małżonków w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego jest wymagana także
gdy w skład dzielonego majątku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Umowny podział majątku wspólnego małżonków może dotyczyć całego ich majątku bądź jedynie
jego części. Jest on możliwy tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie (byli małżonkowie) są zgodni
co do sposobu samego podziału ich majątku. W sytuacji braku zgody, podział majątku może
nastąpić jedynie w trybie postępowania sądowego.
Pan Zbyszek powinien zatem rozważyć czy przeprowadzić rozwód z żoną wraz z podziałem majątku, czy
przeprowadzić rozdzielność majątkową, pamiętając, że najpierw ustanawia się rozdzielność majątkową,
potem dopiero jest możliwy podział majątku.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
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Czy opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej może ubiegać
się o świadczenie pielęgnacyjne?
Pani Stasia jest wdową i ma jedno
dziecko – 50-letnią panią Edwinę. Panie
są ze sobą bardzo związane. Obie są
samotne, ale przez wiele lat mieszkały
oddzielnie. Pani Stasia po ukończeniu
80-tego roku życia zaczęła mieć kłopoty
z pamięcią. Coraz częściej zdarzało jej
się tracić poczucie rzeczywistości
i zaczęła gubić się po wyjściu z domu.
Kilka miesięcy temu pani Stasia upadła i uszkodziła sobie biodro. Przy okazji innych badań, lekarz
neurolog rozpoznał u niej początki demencji. Początkowo, po postawieniu tej diagnozy, córka pani
Stasi robiła jej zakupy, sprzątała i pomagała w czynnościach dnia codziennego, przychodząc do
niej tylko na kilka godzin dziennie. Gdy jednak matka przestała się podnosić z łóżka i nie mogła
korzystać samodzielnie z toalety, wtedy stało się jasne, że pani Stasia nie może już być sama –
córka postanowiła z nią zamieszkać. Trudno jednak było pogodzić całodzienną opiekę nad matką
z pracą zawodową, więc wkrótce po wykorzystaniu całego urlopu wypoczynkowego, pani Edwina
stanęła przed decyzją – czy starać się o dom opieki dla matki, czy znaleźć dla niej opiekunkę?
Szybko zorientowała się, że z emeryturą mamy 2400 zł netto i ze swoimi zarobkami 2500 zł netto,
nie da rady utrzymać domu i opłacić opiekunki. W związku z tym, aby zapewnić matce właściwą
opiekę podjęła decyzję, że zrezygnuje z pracy. Pani Edwina zastanawia się, jak sobie z matką
poradzą po utracie jednego ze źródeł ich utrzymania? Co zrobić, żeby zwiększyć budżet domowy,
który ze względu na chorobę pani Stasi wymaga większych wydatków? Czy ktoś pomoże jej
w sfinansowaniu sprzętu rehabilitacyjnego?
I wreszcie - jak nie stracić ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu pracy?
Po pierwszym wypadku matki panie skorzystały z usług notariusza, który za niewielką opłatą
sporządził pełnomocnictwo dla pani Edwiny, w którym pani Stasia upoważniła córkę do
zastępowania i reprezentowania jej przed wszelkimi organami administracji rządowej i
samorządowej, sądami, osobami prawnymi i fizycznymi, dzięki czemu córka mogła od tego czasu
występować w imieniu matki. Bardzo to ułatwiło im życie, kiedy pani Stasia przestała poruszać się
o własnych siłach i wychodzić z domu. Pani Stasia ma orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności, wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Orzeczenie o niepełnosprawności, jakie posiada pani Stasia jest podstawą do ubiegania się o zwrot
części lub całości wydatków, ponoszonych na zakup środków higienicznych, specjalnego sprzętu
“typu chodzik”, łóżko regulowane automatycznie, fotel inwalidzki itp. Świadczenia te finansowane
są przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia).
Pani Stasia może się również ubiegać o dofinansowanie z PFRON (Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na udogodnienia w mieszkaniu, znoszące bariery
architektoniczne. W tym celu pani Edwina powinna skontaktować się z Centrum Pomocy Rodzinie
w swojej miejscowości.
Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, mogą się ubiegać o ulgę podatkową. Od dochodu można
odliczać faktycznie poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, skomplikowanych przez niepełnosprawność,
poniesione w roku podatkowym przez podatnika, będącego osobą z niepełnosprawnością lub
podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
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Orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku pani Stasi, będzie też podstawą do
ubiegania się o świadczenia dla pani Edwiny jako jej opiekuna.
Jakie świadczenia przewiduje polskie ustawodawstwo dla osób opiekujących się osobami
niepełnosprawnymi w stopniu znacznym?
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, spośród świadczeń, które
mogłyby mieć zastosowanie w przypadku pomocy dla opiekuna osoby niepełnosprawnej znajduje
się specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli
nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania stałej
opieki nad osobą, legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności, które zawiera wskazania konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie.
Pani Edwina, jako córka, spełnia powyższe warunki. Ciąży na niej wobec matki obowiązek
alimentacyjny, matka wykazuje się znacznym stopniem niepełnosprawności, a ona sama
zrezygnowała z zatrudnienia, aby móc się matką opiekować.
Jednakże ustawodawca nałożył w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego dodatkowy
warunek, związany z dochodem w rodzinie, wedle którego przysługuje on, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Obecnym dochodem pani Stasi i pani Edwiny
jest emerytura matki w wysokości 2400 zł, więc podzielona na 2 osoby (panią Stasię i panią
Edwinę) daje 1200 zł dochodu na osobę, co przekracza kryterium dochodowe w przypadku tego
świadczenia. Należy więc szukać innego rozwiązania.
Jak wygląda sprawa w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego?
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
przysługuje między innymi osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne jest znacznie wyższe i wynosi obecnie 1971 zł miesięcznie. Prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy zostało wydane na czas określony. W takim
przypadku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym
upływa termin ważności orzeczenia.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
osoba sprawująca opiekę:
ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub innego
zasiłku dla opiekuna (w przypadku zbiegu prawa do tych świadczeń, przysługuje jedno z nich
wybrane przez osobę uprawnioną),
• ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty
socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia
uzupełniającego.
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Natomiast zgodnie z obecną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, świadczenie
pielęgnacyjne przysługuje w kwocie będącej różnicą pomiędzy wysokością świadczenia
pielęgnacyjnego, a otrzymywanym świadczeniem emerytalno – rentowym, zaś od dnia
9 stycznia 2020 r., osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
otrzyma świadczenie pielęgnacyjne w pełnej wysokości.
osoba wymagająca opieki:
•

•

pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności,
została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej,
rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji,
w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta
w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

na osobę wymagającą opieki:
•
•
•

inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do innego zasiłku dla opiekuna,
inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Żadna z powyższych przesłanek nie zachodzi i pani Edwina miałaby prawo do otrzymania
świadczenia pielęgnacyjnego, gdyby nie jeszcze jeden warunek – świadczenie pielęgnacyjne
przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do
ukończenia przez nią 18 roku życia albo w trakcie nauki w szkole, nie później niż do ukończenia
przez nią 25 roku życia.
W myśl art.17 ust. 1b Ustawy o świadczeniach rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne nie ma
więc teoretycznie zastosowania w przypadku pani Edwiny. Pani Stasia jest osobą dorosłą, a jej
niepełnosprawność powstała około 80-tego roku życia, a więc nie – jak przewiduje ustawodawca –
przed 18 rokiem życia lub w przypadku nauki – przed 25 rokiem życia, co w myśl przepisów,
wyklucza ją z możliwości otrzymania tego świadczenia.
Jednak jest szansa na pozytywne rozpatrzenie sprawy świadczenia pielęgnacyjnego dla pani
Edwiny – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 23 października 2014 r., sygn. akt K 38/13
(Dz. U, poz. 1443), który zmienia sytuację prawną opiekunów osób, którzy niepełnosprawni stali
się w dorosłym życiu. Zgodnie z tym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny RP uznał art. 17 ust. 1b
ustawy o świadczeniach rodzinnych za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie,
w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób, sprawujących opiekę nad osobą
niepełnosprawną, ze względu na datę powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.
Od czasu ogłoszenia powyższego wyroku organy administracji państwowej, rozpoznając wniosek
o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, złożony przez opiekuna dorosłej osoby
niepełnosprawnej, muszą uwzględniać, przy wydawaniu decyzji, w/w wyrok Trybunału
Konstytucyjnego.
Pani Edwina powinna być przygotowana na otrzymanie odmowy przyznania jej świadczenia
pielęgnacyjnego przy składaniu wniosku w urzędzie gminy. Jednak od decyzji odmownej będzie jej
przysługiwała droga odwoławcza, z której powinna skorzystać i w przewidzianym terminie złożyć
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), powołując się na wyrok
Trybunału Konstytucyjnego.
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W odwołaniu do SKO, pani Edwina może dodatkowo powołać się na wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r., I SA/Wa 592/17, wskazujący, że
wydawanie orzeczeń przez organy administracji w oparciu o art. 17 ust. 1b Ustawy z 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności
z Konstytucją RP tego przepisu w określonym w nim zakresie, nie znajduje uzasadnienia.
W odwołaniu należy wskazać, że w stosunku do opiekunów osób wymagających opieki, których
niepełnosprawność powstała później, kryterium momentu powstania niepełnosprawności, jako
uniemożliwiające uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, jest niezgodne z Konstytucją. Wobec
tego, w odniesieniu do tych osób, oceny spełnienia przesłanek niezbędnych dla przyznania
świadczenia pielęgnacyjnego, należy dokonywać z pominięciem tego kryterium.
W świetle przytoczonego wyżej orzecznictwa, jeśli Pani Edwina uzyska świadczenie pielęgnacyjne,
będzie podlegała obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie posiada innego tytułu do
ubezpieczenia zdrowotnego.
Razem ze świadczeniem pielęgnacyjnym, odprowadzana będzie również składka emerytalnorentowa, która w przyszłości umożliwi pani Edwinie otrzymanie emerytury. Składka jest opłacana
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przez okres niezbędny do uzyskania okresu
ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), odpowiednio 20-letniego w przypadku kobiet
i 25-letniego w przypadku mężczyzn, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. Podstawę wymiaru składki
stanowi kwota pobieranego świadczenia.
Pani Edwina może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego za pomocą Ośrodka
Pomocy Społecznej lub bezpośrednio do władz gminy/dzielnicy.
Jeśli pani Edwina będzie potrzebowała pomocy przy sporządzeniu wniosku o przyznanie jej
świadczenia pielęgnacyjnego, może zgłosić się do doradcy nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w swojej miejscowości. Doradca może jej również pomóc w sformułowaniu
odwołania od decyzji odmownej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt K38/13).
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r.(I SA/Wa 592/17). Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r. (OSK 2920/16).
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Kara umowna.
Pan Krzysztof zawarł z firmą
telekomunikacyjną (Firma A) umowę
świadczenia usług telekomunikacyjnych
(abonament telefoniczny i Internet) na dwa
lata. Po upływie roku w domu pana
Krzysztofa pojawił się przedstawiciel innej
firmy (Firma B), z propozycją lepszych
warunków świadczenia takiej samej usługi.
Zapewnił pana Krzysztofa, że firma, którą
reprezentuje (Firma B) zajmie się wszystkimi
formalnościami, także rozwiązaniem umowy wiążącej pana Krzysztofa z Firmą A. Pan Krzysztof
zgodził się, jako że nowo zaproponowane warunki wydały mu się atrakcyjne i podpisał umowę.
Po pewnym czasie z panem Krzysztofem skontaktował się pierwotny dostarczyciel usługi (Firma A),
z wezwaniem do zapłaty kary umownej, wynikającej z przedterminowego wypowiedzenia zawartej
z nią umowy. Czy Firma A ma prawo wymagać od pana Krzysztofa takiej opłaty?
Tak, ponieważ pan Krzysztof, za pośrednictwem Firmy B dokonał przedterminowego rozwiązania
umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych zawartej z Firmą A. Zgodnie z zapisem
zamieszczonym w podpisanej przez pana Krzysztofa umowie, powoduje to powstanie szkody po
stronie pierwotnego usługodawcy, czyli Firmy A.
Kara umowna jest instytucją opisaną w Kodeksie cywilnym (art. 483 kc). Jest specjalnym zapisem
nakładającym na stronę, która nie wywiąże się z umowy lub wykona jej postanowienia w sposób
nieprawidłowy, obowiązek zapłaty na rzecz drugiej strony wskazanej sumy.
Kara umowna pełni różne funkcje. Przede wszystkim jest to funkcja odszkodowawcza, ale kara
umowna pełni również funkcję prewencyjno – represyjną, ponieważ ma motywować do
wywiązania się z umowy, czyli spełnienia świadczenia.
Co istotne, kary umowne stosuje się jedynie w przypadku zobowiązań niepieniężnych, na przykład
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dzieła przez wykonawcę – niewykonanie remontu lub
przekroczenie terminu jego wykonania, a także, tak jak w przypadku pana Krzysztofa, za
wcześniejsze rozwiązanie umowy.
Natomiast, gdy zalegamy z płatnościami, na przykład nie spłacamy w terminie rat pożyczki,
wówczas pożyczkodawca będzie domagał się od nas odsetek za zwłokę, a nie kary umownej.
Wysokość kary umownej zależy od ustaleń samych stron zawierających umowę i od sposobu,
w jaki w umowie regulują tę kwestię, a nie od rozmiaru poniesionej szkody.
Interesujący, w omawianym zagadnieniu jest przypadek umów o dostawę energii elektrycznej.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku (IV CSK 579/17), firma
energetyczna nie ma prawa do kary umownej za zerwanie umowy na dostawę prądu. W takim
przypadku jedyną sankcją za doprowadzenie do wcześniejszego rozwiązania umowy na dostawy
prądu jest zapłata za energię, którą dostarczano by do końca umowy.
Na wysokość kary umownej może mieć wpływ także to, w jakiej części wywiązaliśmy się
z umowy. Jeżeli pan Krzysztof w dużym stopniu wywiązałby się z umowy, czyli znaczna część
zobowiązania zostałaby wypełniona we wskazanym w umowie terminie, a sama zwłoka byłaby
niewielka, wówczas pan Krzysztof mógłby domagać się od Firmy A obniżenia wysokości
kary.
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Wysokość kary umownej może być określana kwotowo lub procentowo (jako procent wartości
całego świadczenia, które nie zostało spełnione w terminie) lub w sposób, który łączy obie metody.
Należy jednak podkreślić, że jeżeli kara umowna została określona jako, na przykład 10 razy
wyższa od świadczenia głównego, to taką karę należy potraktować jako rażąco wysoką.
Z orzecznictwa wynika, że wysokość ustalonej przez strony kary umownej nie powinna prowadzić
do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela.
Czy kara umowna się przedawnia? Określenie terminu przedawnienia kary umownej zależy od
tego, jakiego rodzaju świadczenia dotyczy umowa i z kim została zawarta. Na przykład: roszczenia
wynikające ze świadczeń okresowych (np. najem) przedawniają się w terminie 3 lat od daty ich
wymagalności, zatem z takim terminem przedawnią się także dotyczące ich kary umowne.
W przypadku pana Krzysztofa, zgodnie z art. 118 k.c., termin przedawnienia roszczeń
o świadczenia okresowe (umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, którą podpisał jest
świadczeniem okresowym) wynosi 3 lata. Bieg terminu przedawnienia w przypadku pana
Krzysztofa rozpoczyna się z dniem terminu płatności faktury za dany miesiąc, ale w przypadku
kary umownej rozpoczyna się z dniem przedterminowego rozwiązania umowy.
W przypadkach zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych bardzo często mamy
do czynienia z przypadkiem, gdy zawarcie umowy związane było z ulgą przyznaną abonentowi.
Gdy dojdzie do jednostronnego rozwiązania umowy przed terminem, dostawcy przysługuje
roszczenie o zapłatę. Dostawca nie może żądać jednak więcej niż wynosi wartość ulgi
pomniejszonej o czas wywiązywania się z umowy (art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego).
Kwota zwrotu zależy zatem od tego, ile czasu pozostało do zakończenia umowy.
Przykład postanowienia umownego o karze umownej:
„Jednostronne rozwiązanie umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych przed upływem czasu
w niej oznaczonego dokonana przez abonenta lub operatora telefonii komórkowej z winy abonenta
oznacza naruszenie przez abonenta zobowiązania niepieniężnego do utrzymania aktywnej Karty
SIM przez wskazany w umowie czas. W tym przypadku abonent zapłaci na pisemne żądanie
operatora karę umowną, której maksymalna wartość wskazana jest na stronie 1 umowy powyżej”.
Ważne!
•
•

Przy zawieraniu umowy koniecznie zapoznajmy się z jej zapisami dotyczącymi kary umownej,
jej wysokości, ewentualnych ulgach.
Nie zawierajmy umów z przedstawicielami firm odwiedzającymi nas w domach czy dzwoniącymi
do nas, zapewniającymi nas o załatwieniu za nas wszelkich formalności. Wówczas może nam
umknąć kwestia dotycząca naszych zobowiązań i w konsekwencji może to prowadzić do powstania
po naszej stronie obowiązku zapłaty kar przewidzianych w umowie – to nie przedstawiciel lub
„nowa firma” poniosą odpowiedzialność finansową.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964 r. Nr 16 poz. 93.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. 2021 r. poz. 576.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

15

Biuletyn Nr 3/2021

Poradnictwo Obywatelskie – Edukacja Prawna

Jak uchronić dzieci przed dziedziczeniem długów?
Pół roku temu zmarła matka pani Hanny. Matka nie
miała żadnego majątku. Utrzymywała się wyłącznie
z niewielkiej emerytury i mieszkała w lokalu z zasobów
miasta. Niestety była osobą uzależnioną od alkoholu
i nie kontrolowała swojego budżetu domowego.
Zdarzało jej się lekkomyślnie zaciągać różne
zobowiązania, nie tylko w bankach, ale także w tzw.
para-bankach. Pożyczone pieniądze szybko wydawała
na kolejne butelki. Matka pani Hanny nie przejmowała
się narastającym zadłużeniem i nie tylko zaciągała
kolejne pożyczki. Zadłużyła również mieszkanie, ponieważ przez ostatnie lata życia nie opłacała
czynszu. Gdy pani Hanna dowiedziała się o jej śmierci natychmiast wniosła do sądu sprawę,
podczas której złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po matce. Pani Hanna ma jednak dwójkę
dzieci w wieku 5 i 7 lat. W sądzie dowiedziała się, że ponieważ ona odrzuciła spadek, to teraz długi
matki przejdą na jej dzieci. Zszokowana taką informacją, zwróciła się po pomoc do doradcy
obywatelskiego.
Doradca wyjaśnił pani Hannie, że jeżeli pierwsza osoba w linii tzw. ustawowego dziedziczenia
(które ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawia testamentu), czyli w tym przypadku pani
Hanna, odrzuca spadek, to do dziedziczenia zostają powołane kolejne osoby w linii spadkowej,
w omawianej sytuacji, rzeczywiście będą to dzieci pani Hanny. Dzieje się tak, ponieważ odrzucenie
spadku wywołuje taki skutek, jakby osoba ten spadek odrzucająca, zmarła przed spadkodawcą.
W praktyce oznacza to, że w miejsce osoby odrzucającej spadek wchodzą jej dzieci, które
dziedziczą w częściach równych udział rodzica.
Ponieważ dzieci pani Hanny są małoletnie (nie ukończyły jeszcze 18 roku życia), to w świetle
prawa nie mają one tzw. pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli same nie mogą złożyć
oświadczenia o odrzuceniu spadku po babci. Aby więc można było uchronić je przed zadłużeniem,
konieczne jest wyrażenie zgody przez sąd, na dokonanie przez panią Hannę czynności
przekraczającej tzw. zwykły zarząd majątkiem dzieci, czyli na odrzucenie spadku.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym każdy spadkodawca ma na odrzucenie spadku określony termin,
którego nie można przekroczyć – 6 miesięcy. Ten 6-miesięczny termin na odrzucenie spadku przez
dzieci pani Hanny będzie liczony nie od dnia śmierci ich babci, ale od momentu, w którym to ich
matka, czyli pani Hanna odrzuciła spadek. Zatem pani Hanna uwolniwszy się sama od widma
dziedziczenia długów po swojej matce, powinna złożyć do sądu rejonowego właściwego dla
miejsca zamieszkania dzieci, do wydziału rodzinnego i nieletnich, wniosek o wyrażenie przez sąd
zgody na odrzucenie spadku w imieniu dzieci. Oczywiście w ramach jednego wniosku, można
prosić sąd o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu obojga dzieci. Wniosek podlega
opłacie w wysokości 100 zł za każde małoletnie dziecko (dokonuje się jej w kasie sądu lub na
rachunek bankowy), powinien on być dobrze uzasadniony i udokumentowany, ponieważ sąd musi
mieć pewność, że działa w dobrze pojętym interesie dzieci i na ich korzyść. Gdyby sąd uznał, że
spadek jest wart więcej niż pozostawione długi i odrzucenie spadku byłoby dla dzieci niekorzystne,
to odmówiłby wyrażenia takiej zgody. Po uprawomocnieniu się wydanego przez sąd rodzinny
odpowiedniego postanowienia, należy wnioskować o wydanie odpisu tego postanowienia. Dopiero
będąc w posiadaniu odpisu takiego postanowienia pani Hanna będzie mogła złożyć przed sądem lub
notariuszem oświadczenie, że w imieniu małoletnich dzieci, spadek odrzuca. Od tego momentu
dzieci będą już bezpieczne i podobnie jak ich mama, wolne od długów.
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Pani Hanna pyta co będzie, jeśli nie zdoła całej procedury przeprowadzić w terminie sześciu
miesięcy? Czy dzieci zostaną wtedy obciążone długami?
Zgodnie z przepisami, wspomnianego wyżej kodeksu cywilnego, jeżeli termin sześciu miesięcy na
odrzucenie spadku nie zostanie zachowany, wtedy spadek jest przyjmowany z dobrodziejstwem
inwentarza, czyli odpowiada się za długi, które spoczywały na spadkodawcy do wysokości wartości
aktywów wchodzących do jego majątku. Oznacza to, że spadkobierca przyjmujący spadek w ten
sposób, nie musi oddawać wierzycielom spadkodawcy więcej, niż sam otrzymał z tytułu
dziedziczenia. W takiej sytuacji konieczne będzie jednak sporządzenie spisu lub wykazu
inwentarza. Spis inwentarza, będący dokumentem urzędowym sporządza, na zlecenie spadkobiercy,
za odpowiednią opłatą, komornik sądowy. Wykaz inwentarza można sporządzić samodzielnie na
odpowiednim formularzu (wzór znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Wcześniej
trzeba jednak bardzo dokładnie ustalić nie tylko majątek, ale także wszelkie zobowiązania
spadkodawcy, co czasami może być bardzo trudne.
Podstawa prawna:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Kodeks cywilny.
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
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Dodatek mieszkaniowy. Zmiany od 1 lipca 2021 roku.
Pani Zofia jest mężatką. Ma 12-letnią córkę. Wraz
z rodziną mieszka w spółdzielczym mieszkaniu
własnościowym o powierzchni 44,5 m2. Pani Zofia
dodatkowo jest właścicielką małego mieszkania
o powierzchni 32 m2, w którym obecnie mieszka jej
matka. Mama pani Zofii ma bardzo niską emeryturę,
dlatego też to pani Zofia ponosi koszty utrzymania także
tego drugiego mieszkania. Obydwoje z mężem pracują,
ale obecnie nie zarabiają wiele - ich dochody są na
poziomie minimalnego wynagrodzenie za pracę.
Rodzinie jest ciężko, tym bardziej, że wszystko drożeje, inflacja wzrasta. W konsekwencji nastąpiło
ogólne pogorszenie ich sytuacji finansowej. Pani Zofia zgłosiła się do doradcy obywatelskiego
z zapytaniem czy mogłaby otrzymać, do obydwu mieszkań, wsparcie w opłatach w formie dodatku
mieszkaniowego.
Doradca poinformował panią Zofię, że warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego jest
spełnienie ustawowo określonych kryteriów takich jak: posiadanie tytułu prawnego do lokalu,
kryterium dochodowe oraz kryterium metrażowe. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
o dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się zarówno właściciele mieszkań jak i domów, a także
najemcy lokali mieszkalnych, w tym także lokali komunalnych i osoby mające prawo do mieszkań
spółdzielczych lokatorskich czy własnościowych. Dodatek mieszkaniowy mogą też uzyskać osoby,
które utraciły tytuł prawny do mieszkania, pod warunkiem, że sąd podczas postępowania
o eksmisję orzekł wobec nich, że mają prawo do lokalu socjalnego lub osoby, które mają
uprawienie do lokalu zamiennego.
Od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o dodatku mieszkaniowym. W poniższym
tekście obecne przepisy porównujemy z tymi, które będą obowiązywały od lipca b.r.
Sprawdźmy czy pani Zofia spełnia warunki i może uzyskać dodatek mieszkaniowy.
Tytuł prawny
Pani Zofia jest właścicielką mieszkania, w którym obecnie mieszka jej matka oraz posiada tytuł
prawny do lokalu zajmowanego z mężem. Według aktualnie obowiązujących przepisów pani Zofia
może ubiegać się o dodatek tylko do mieszkania, w którym zamieszkuje, więc obecnie nie uzyska
wsparcia do mieszkania własnościowego, w którym mieszka jej mama.
Natomiast od 1 lipca 2021 r. osoby posiadające więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będą mogły
ubiegać się o wsparcie w formie dodatku do każdego z mieszkań.
Kryterium dochodowe
Obecnie, tj. od 1 marca 2021 r. kryterium dochodowe, uprawniające do dodatku mieszkaniowego
w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 1 563,60 zł. Wskaźnik wyliczenia tego kryterium stanowi
125% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej przez ZUS.
Uwaga! Wskaźnik ten w przypadku gospodarstw jednoosobowych wynosi 175 %najniższej
emerytury, czyli obecnie 2189,04 zł.
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

18

Poradnictwo Obywatelskie – Edukacja Prawna

Biuletyn Nr 3/2021

Pod uwagę brany jest dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku. Za dochód z tytułu zatrudnienia uważa się wszelkie
przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania
przychodu. Przychodu nie pomniejsza się o podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie
zdrowotne. Tym samym jest to kwota pomiędzy wynagrodzeniem brutto, a netto. Przy tak
zdefiniowanym dochodzie dość trudno samodzielnie sprawdzić, czy spełniamy to kryterium.
Pani Zofia i jej mąż pracują na umowę o pracę z najniższym wynagrodzeniem, które od dnia
1 stycznia 2021 r. wynosi 2800 zł brutto (2061,67 zł netto). Dochód z tytułu zatrudnienia pani Zofii
i jej męża wynosi łącznie 5600 zł brutto (4123,34 zł netto) miesięcznie. Otrzymaną kwotę należy
podzielić przez liczbę osób w gospodarstwie domowym pani Zofii, czyli 3 – co da nam
1866,6 zł/osobę brutto (1.374,45 zł/osobę netto). Niestety trudno w tym przypadku jednoznaczne
stwierdzić czy rodzina pani Zofii spełnia kryterium dochodowe do otrzymania tego świadczenia.
W takiej sytuacji, gdy trudno jest samodzielnie ustalić, czy spełniamy warunki do uzyskania
dodatku mieszkaniowego warto złożyć wniosek, aby urząd samodzielnie zweryfikował nasze
uprawnienia.
Jaka będzie sytuacja pani Zofii od 1 lipca 2021 r.?
•
•
•

zmienia się wskaźnik dla wyliczania wysokości dochodu – do wyliczeń będzie brane przeciętne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej (obecnie 5681,56 zł – kwota za I kw. 2021 r.), a nie kwota
najniższej emerytury ogłaszanej przez ZUS,
za dochód uważać się będzie dochód zdefiniowany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, czyli
kwota netto dodatkowo pomniejszona o wysokość alimentów uiszczanych na rzecz innych osób,
dodatek mieszkaniowy otrzymają osoby, których dochód z ostatnich 3 miesięcy nie przekroczy 40%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwach
jednoosobowych tj. 2272,62 zł i 30% w gospodarstwach wieloosobowych, czyli 1704, 46 zł na
osobę w rodzinie.

Symulacja analizy dochodu rodziny pani Zofii zrobiona przez doradcę poradnictwa obywatelskiego,
wskazuje, iż rodzina pani Zofii będzie spełniała kryterium dochodowe po 1 lipca b.r., ponieważ ich
dochód netto na osobę w rodzinie wynosi 1.374,45 zł, więc nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego tj. 1704, 46 zł.

Ważne! Jeżeli dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest wyższy od wyżej
wskazanych ustawowo progów dochodowych, gmina może przyznać dodatek mieszkaniowy, tylko
pomniejszony o kwotę nadwyżki.
Kryterium metrażowe
Kolejnym kryterium, które należy spełnić, jest kryterium powierzchniowe. Powierzchnia użytkowa
zajmowanego lokalu mieszkalnego zwana „powierzchnią normatywną” nie może przekraczać norm
wskazanych w ustawie o dodatku mieszkaniowym:
35 m2 – dla 1 osoby
40 m2 – dla 2 osób
55 m2 – dla 4 osób

45 m2 – dla 3 osób
65 m2 – dla 5 osób
70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej
liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię
tego lokalu o 5 m 2
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Ważne! Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m 2 (niezależnie od liczby członków
gospodarstwa domowego), jeżeli dany lokal zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością, poruszająca
się na wózku lub osoba z niepełnosprawnością, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Dla 3 osobowej rodziny pani Zofii, powierzchnia normatywna, nie może przekroczyć 45 m 2
a ponieważ zajmowane przez panią Zofię mieszkanie ma powierzchnię 44, 5 m2,,więc spełniają to
kryterium.
Kryterium metrażowe nie zmieni się od 1 lipca 2021 r.
Pani Zofia już wie, iż jej rodzina spełnia teraz i będzie spełniała kryterium metrażowe po 1 lipca
b.r., tj. po wejściu w życie nowych przepisów.
Ważne! O dodatek mogą ubiegać się również osoby, które mają zadłużenie z tytułu niepłacenia
czynszu, ważne jest, aby, po uzyskaniu dodatku pozostała część opłat za mieszkanie była
regulowana na bieżąco.
Następnie, doradca przedstawił pani Zofii kolejne, istotne zmiany w sprawie ubiegania się
o dodatek mieszkaniowy, które będą obowiązywały od 1 lipca b.r. oraz poinformował, gdzie pani
Zofia może złożyć wniosek oraz w jaki sposób dodatek jest wypłacany.
Inne zmiany w ustawie o dodatku mieszkaniowym, które będą obowiązywały od
1 lipca 2021 r.
Dodatek mieszkaniowy nie będzie przysługiwać osobom przebywającym w instytucjach
zapewniających nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie, takich jak:
•
•
•
•
•
•

dom pomocy społecznej,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
schronisko dla nieletnich,
zakład poprawczy,
zakład karny,
szkoła, w tym w szkoła wojskowa.

Do dochodu nie będą uwzględniane dochody osoby, która przebywa w ww. instytucjach (zapewniających
nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie) albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego, albo zmarła przed
dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
będzie nowy wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz deklaracji dołączonej do tego wniosku;
-

na żądanie wnioskodawcy zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności
za lokal mieszkalny potwierdza podpisem prawdziwość informacji we wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego;
- niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, będzie stanowić podstawę do
odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego;
informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz o okresie, na jaki został on przyznany,
doręcza się zarządcy budynku albo innej osobie pobierającej należności za lokal mieszkalny między innymi
właściciela lokalu mieszkalnego, wynajmującego albo posiadacza samoistnego.
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Ważne! Dodatek mieszkaniowy nie zostanie przyznany, jeżeli jego kwota będzie niższa niż 0,5%
kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania
decyzji.
Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?
Wnioski o dodatek mieszkaniowy składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca
zamieszkania, w niektórych gminach – w ośrodku pomocy społecznej.
Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych
wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (za miesiąc poprzedzający dzień
złożenia wniosku).
Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji
administracyjnej. Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
W tym czasie urząd może zadecydować o konieczności przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, aby sprawdzić, czy informacje podane
we wniosku są zgodne z prawdą.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, ale też występowanie
rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym,
stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących
z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku
mieszkaniowego.
Od decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego można się odwołać do samorządowego
kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję. Jeśli odwołanie od
decyzji dotyczy wysokości przyznanego dodatku to jego wniesienie nie powoduje wstrzymania
wypłaty dodatku.
O dodatek występuje się raz na pół roku. Można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak
spełnione są kryteria do jego uzyskania.
W jaki sposób wypłacany jest dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania
należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
Dodatek jest jedynie dopłatą do opłat za mieszkanie, pozostałą kwotę wnioskodawca jest
zobowiązany uiszczać samodzielnie. Gdy wystąpią zaległości w bieżących opłatach za zajmowany
lokal obejmujące 2 pełne miesiące, wówczas zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do
pobierania należności za lokal – zawiadomi o tym urząd wypłacający dodatek. W konsekwencji
zostanie wydana decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r.
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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Koszty sądowe w sprawach pracowniczych.
Pani Katarzyna została zwolniona z pracy. Pracodawca
w uzasadnieniu powołał się na likwidację jej stanowiska
pracy. Jednak pani Katarzyna dowiedziała się, że
pracodawca, po jej odejściu, zatrudnił nową osobę. Pani
Katarzyna złożyła pozew do sądu pracy o przywrócenie do
pracy na poprzednich warunkach. Pani Katarzyna zarabiała
4500 zł brutto i miała zawartą umowę o pracę na czas
nieoznaczony. Ku jej zdumieniu otrzymała z sądu pismo
wzywające ją do wniesienia opłaty od pozwu w wysokości
2700 zł. Pani Katarzyna nie jest w stanie ponieść tak
wysokich kosztów, zwłaszcza, że pozostaje na zasiłku dla bezrobotnych wynoszącym 900 zł
miesięcznie. Niestety nie ma żadnych oszczędności. Zwróciła się więc z prośbą o pomoc do doradcy
obywatelskiego.
Istnieje obiegowa opinia, że wniesienie pozwu do sądu pracy nie wiąże się z żadnymi opłatami.
Co do zasady tak jest – pracownik wnoszący powództwo do sądu pracy jest zwolniony
z ponoszenia opłat. Nie oznacza to jednak, że jest z nich zwolniony w każdym przypadku.
Doradca obywatelski wyjaśnił panie Katarzynie, że zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.) – w dniu 21 sierpnia 2019 r. weszła w życie
nowelizacja tej ustawy – w sprawach o wartości nieprzekraczającej 50 tys. zł pracownik realnie nie
zapłaci do kasy sądu nawet złotówki. Ustawodawca nie zmienił też zasad dla spraw, których
wartość to więcej niż 50 tys. zł. W ich przypadku wciąż obowiązuje reguła, że opłaty wnosi się na
zasadach ogólnych, czyli tak jak generalnie we wszystkich innych sprawach. Dotyczy to zarówno
pracodawcy, jak i pracownika. Oznacza to, że dla spraw, których wartość przekracza 50 tys. zł
opłata ta jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia,
jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 200 tys. złotych.
W przypadku pani Katarzyny pozew o przywrócenie do pracy oznacza, że wartość przedmiotu
liczona jest w następujący sposób: miesięczne wynagrodzenie brutto x 12 miesięcy gdyż zgodnie
z art. 23[1] k.p.c.: “W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub
rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony –
suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas
nieokreślony – za okres jednego roku”. W przypadku pani Katarzyny wartość przedmiotu sporu
wynosi 4500 zł x 12 m-cy = 54000 zł zatem koszty sądowe wynoszą opłatę stosunkową
w wysokości 5% otrzymanej kwoty, czyli: 54 tys. złotych x 5% = 2700 zł.
Co w tej sytuacji może zrobić pani Katarzyna?
Pani Katarzyna może złożyć wniosek do sądu pracy o zwolnienie z kosztów sądowych z uwagi na
trudną sytuację materialną. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku,
dochodach i źródłach utrzymania. Jednak sąd może wniosek oddalić lub wydać postanowienie
o częściowym zwolnieniu z kosztów. Zasady częściowego zwalniania od kosztów sądowych
określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego
zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. Wspomniane Rozporządzenie
stanowi z kolei, iż sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych częściowo, jeżeli strona
jest w stanie ponieść tylko część kosztów sądowych. Częściowe zwolnienie od kosztów sądowych
może polegać na zwolnieniu od poniesienia bądź ułamkowej części kosztów sądowych, bądź
określonej ich sumy, bądź też niektórych tylko opłat sądowych lub wydatków. Zwolnienie,
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o którym mowa, oznacza, iż pani Katarzyna nie musiałaby wnosić opłaty w pełnej wysokości,
a jedynie w wysokości do kwoty stanowiącej granicę, powyżej której została zwolniona
(przykładowo: jeżeli wpis został ustalony na kwotę 2700 zł, a sąd zwolniłby panią Katarzynę
w części wynoszącej ½ kosztów, pani Katarzyna musiałaby wnieść opłatę w wysokości 1350 zł).
Czynności tych pani Katarzyna powinna dokonać jeszcze przed wyznaczonym posiedzeniem lub na
wezwanie sądu, gdyż zgodnie z art. 16 powołanej ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na
skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku przewodniczący
wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem zwrotu pisma uiścił opłatę w terminie tygodniowym
od dnia doręczenia wezwania, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu zwraca pismo.
O kosztach, a także o zwolnieniu od nich sąd rozstrzyga w postanowieniu. Jeżeli postanowienie
zostało wydane przez sąd I instancji, na powyższe postanowienie służy zażalenie, ale tylko
w części, w której wniosek został oddalony. Zażalenie wnosi się do sądu odwoławczego za
pośrednictwem sądu I instancji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Warto wiedzieć, że jeśli strona zwolniona od kosztów sądowych przegra sprawę, wówczas z dużym
prawdopodobieństwem można założyć, iż zostanie ona zobowiązana do zwrotu kosztów
poniesionych przez wygrywającego proces (np. honorarium jego pełnomocnika). Zwolnienie od
kosztów sądowych nie obejmuje bowiem zwolnienia od zwrotu kosztów procesowych przeciwnika
– w wyjątkowych sytuacjach, podyktowanych zasadą słuszności, sąd może jednak odstąpić od
obciążenia przegrywającego tym obowiązkiem.
Uwaga! Po nowelizacji u.k.s.c. pracownicy nie muszą już ponosić w ogóle opłat za takie pisma jak
apelacje czy zażalenia, jeżeli w sprawie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 tys. zł.
Uprzednio byli zobowiązani do uiszczania opłat od takiego pisma w symbolicznej wysokości 30 zł.
Reasumując: w sprawach pracowniczych wysokość ponoszonych przez pracownika kosztów zależy
od wartości przedmiotu sporu (WPS). Jeżeli roszczenie o prawa majątkowe objęte pozwem nie
przekracza 50 tys. zł, wtedy pracownik nie uiszcza żadnej opłaty. Powyżej tej kwoty – 5% od WPS.
Dla pani Katarzyny, w jej obecnej sytuacji liczy się każda złotówka. Jeśli sąd nie zwolni jej
z kosztów lub wyda postanowienie o kosztach częściowych, a pani Katarzyna nie opłaci pozwu, sąd
pozostawi pozew bez rozpatrzenia.
Zmiana powództwa w sprawach ze stosunku pracy
Pani Katarzyna może jednak zmienić powództwo. Dopuszczalność zmiany powództwa została
określona w art. 193 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym zmiana powództwa jest
dopuszczalna, jeśli nie wpływa na właściwość sądu. W sprawach z zakresu prawa pracy możliwa
jest zmiana powództwa w ten sposób, że zamiast żądania przywrócenia do pracy, powód-pracownik
żąda odszkodowania. W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 maja 2009 roku, sygn. akt I PZP 1/09, Sąd Najwyższy
uznał, że „zmiana powództwa po rozpoczęciu rozprawy przed sądem pierwszej instancji polegająca
na wystąpieniu przez powoda-pracownika z nowym roszczeniem o zasądzenie odszkodowania na
podstawie art. 45 § 1 KP zamiast pierwotnego roszczenia o przywrócenie do pracy
(art. 193 § 3 KPC), bez zezwolenia pozwanego pracodawcy i bez zrzeczenia się roszczenia, stanowi
zmianę przedmiotu sporu i jego wartości”.
W związku z bezprawnym (w tym nieuzasadnionym) rozwiązaniem umowy o pracę przez
pracodawcę, pracownikowi przysługują roszczenia o przywrócenie do pracy (uznanie
wypowiedzenia za bezskuteczne) lub o odszkodowanie (art. 45§1 i 56§1 Kodeksu pracy).
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Oznacza to, że sąd pracy nie może sprzeciwić się zmianie powództwa pracownika polegającej na
żądaniu odszkodowania w miejsce pierwotnie zgłoszonego roszczenia o przywrócenie do pracy.
Takiej zmianie powództwa nie może też sprzeciwić się pozwany pracodawca.
W sprawach, w których powód-pracownik żądając przywrócenia do pracy, zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty od pozwu, rozwiązaniem jest zmiana powództwa poprzez żądanie wypłaty
odszkodowania, jeśli wpłynie ona znacząco na wysokość opłaty od pozwu.
W przypadku pani Katarzyny zmiana powództwa o przywrócenie do pracy na żądanie wypłaty
odszkodowania w wysokości 6 miesięcznych pensji tj. 4500 zł x 6 miesięcy = 27 tys. zł spowoduje,
że pani Katarzyna nie będzie musiała ponieść żadnych kosztów.
Pani Katarzyna zdecydowała się na zmianę powództwa.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 785).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1994 r. - Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów
sądowych w postępowaniu cywilnym .
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Jak uzyskać pomoc mieszkaniową w Warszawie po
1 lipca 2021 roku?
Pani Marta, lat 40, samodzielnie wychowuje
dwójkę nastoletnich dzieci (syn lat 14, córka lat
12). Mieszkają w Warszawie w mieszkaniu
spółdzielczym własnościowym, które należy do
matki pani Marty. Mieszkanie składa się
z dwóch pokoi o łącznej powierzchni ok. 45 m2.
Pani Marta razem z dziećmi zajmują jeden pokój
o powierzchni 15m2, mama drugi. Pani Marta
jest zatrudniona w Warszawie na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony, otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 3300 zł miesięcznie (2,366,29 zł netto). Ponadto otrzymuje alimenty
w wysokości 600 zł na każde dziecko i świadczenia wychowawcze. Pani Marta partycypuje
w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości ¾ wszystkich opłat. Mama, która jest emerytką,
prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Pani Marty nie stać na wynajęcie mieszkania na
wolnym rynku, nie ma też z czego odłożyć na zakup ewentualnego mieszkania, a ze względu na
poziom swoich dochodów nie ma też zdolności kredytowej. Nie posiada żadnego majątku.
Mieszkanie w jednym pokoju z dziećmi stanowi duży problem. Dzieci pani Marty są nastolatkami.
Sporów, wynikających z różnicy trzech pokoleń jest bardzo dużo – przykładowo babci trudno
zrozumieć zachowanie nastolatków, które często mają własne zdanie, inne niż babcia. Pani Marta
słyszała o pomocy mieszkaniowej od miasta dla osób w trudnej sytuacji. Na początku lipca b.r.
zgłosiła się do doradcy obywatelskiego z zapytaniem czy mogłaby starać się o lokal
z zasobów miasta stołecznego Warszawy.
Doradca obywatelski poinformował panią Martę, iż osoby o stosunkowo niskich dochodach,
których nie stać na wynajem bądź kupno własnego mieszkania mogą starać się o pomoc
mieszkaniową udzielaną przez gminę. W Polsce zasady przyznawania takiej pomocy nie są
jednolite. Każda gmina samodzielnie reguluje w przepisach prawa miejscowego kryteria, jakie jej
mieszkańcy muszą spełniać, aby ubiegać się o mieszkanie (na czas nieoznaczony tzw. komunalne
lub na czas oznaczony – o najmie socjalnym).
Pani Marta mieszka z dwójką dzieci w Warszawie, zatem omawiamy kryteria, jakie trzeba obecnie
spełnić, aby uzyskać pomoc mieszkaniową od m.st. Warszawy.
Warunki uzyskania pomocy mieszkaniowej w Warszawie są określone w Uchwale
Nr XIII/669/2019 Rady Miasta z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. Część z tych
warunków uległa zmianie z dniem 1 lipca 2021 r.
Kryterium dochodowe
Udzielenie pomocy mieszkaniowej przez m.st Warszawę jest uzależnione przede wszystkim od
wysokości dochodu gospodarstwa domowego.
Z dniem 1 lipca 2021 r. zmienił się dotychczasowy sposób obliczania tego kryterium.
Ważne! Sposób obliczania górnej granicy dochodu, uprawniającego do uzyskania pomocy
mieszkaniowej jest skomplikowany i uzależniony zarówno od:
- liczby osób w gospodarstwie domowym,
- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto
w gospodarce narodowej w województwie mazowiecki,
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współczynnika 1,2 oraz odpowiedniej wartości procentowej wskazanej dla indywidualnej
sytuacji osoby ubiegającej się o mieszkanie.

Dlatego warto rozważyć kontakt z doradcą obywatelskim, aby wspólnie przeanalizować sytuację
materialną rodziny i ustalić czy uzyskany dochód nie przekracza kryterium dochodowego
uprawniającego do uzyskania pomocy mieszkaniowej.
Doradca obywatelski poinformował panią Martę, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dla
trzyosobowego gospodarstwa domowego, wysokość łącznego dochodu nie może przekroczyć:
• dla lokalu o najmie socjalnym – kwoty 3.243,926718 zł , co stanowi iloczyn 145% wysokości
ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej
w województwie mazowieckim oraz współczynnika 1,2, jak i 27% wartości procentowej
w przypadku obliczania dochodu uprawniającego do najmu socjalnego lokalu;
• dla najmu lokalu na czas nieoznaczony tzw. komunalnego – kwoty 6.007,2717 zł, co stanowi
iloczyn 145% wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto
w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim oraz współczynnika 1,2 jak i 50 %
wartości procentowej w przypadku obliczania dochodu uprawniającego do oddania w najem
lokalu na czas nieoznaczony.
Przy czym dochód, który jest brany pod uwagę, to dochód netto. Do dochodu nie wlicza się
świadczenia wychowawczego tzw. 500+, ale zalicza się alimenty uzyskiwane na dzieci.
Wykonana przez doradcę obywatelskiego analiza łącznego dochodu Pani Marty wykazała, iż
spełnia ona kryterium dochodowe dla najmu lokalu komunalnego.
Kryterium metrażowe czyli zamieszkiwanie w trudnych warunkach
Od 1 lipca 2021 r. za trudne warunki zamieszkiwania uznaje się sytuację, w której osoby ubiegające
się o pomoc mieszkaniową zamieszkują w lokalu, którego łączna powierzchnia pokoi w
przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza: – 10 m2w przypadku zamieszkiwania 1 osoby,
– 14 m2 w przypadku zamieszkiwania 2 osób,
– w przypadku zamieszkiwania więcej osób – dodatkowe 6 m2 na każdą kolejną osobę.
Doradca obywatelski wspólnie z panią Martą przeanalizował jej obecne warunki mieszkaniowe.
Z informacji uzyskanych od Pani Marty wynika, iż jej matka mieszka w pokoju o pow. 10 m2,
a pani Marta z dziećmi zamieszkuje w pokoju o pow. 15 m2, zatem łączna powierzchnia mieszkalna
w tym lokalu wynosi 25 m2. Ponieważ kryterium metrażowe dla rodziny pani Marty to:
14 m 2+ 6 m 2+ 6 m2, razem 26 m 2 . Tym samym pani Marta spełnia również to kryterium.
Tytuł prawny do innej nieruchomości
Kolejnym warunkiem jest brak posiadania tytułu prawnego do innej nieruchomości w Warszawie
lub powiecie graniczącym z m.st. Warszawą.
Doradca obywatelski, na podstawie rozmowy z panią Martą, ustalił, iż nie jest właścicielką lokalu,
budynku mieszkalnego lub jego części, nie posiada też spółdzielczego prawa do lokalu oraz nie
posiada tytułu prawnego do nieruchomości, której np. sprzedaż lub wynajem umożliwiłby pani
Marcie zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Zatem Pani Marta spełnia
także ten warunek.
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Wniosek o pomoc mieszkaniową
Osoby ubiegające się o pomoc mieszkaniową zobowiązane są złożyć wniosek wraz z wymaganymi
załącznikami (na formularzu) oraz dokumentami potwierdzającymi ich sytuację w Wydziale
Obsługi Mieszkańców lub Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy.
Pani Marta może złożyć wniosek o pomoc mieszkaniową w dzielnicy właściwej dla jej miejsca
zamieszkania. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie:
https://warszawa19115.pl/-/najem-lokalu-mieszkalnego-z-zasobu-miasta.
Można go też pobrać osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w każdej z warszawskich
dzielnic. Wniosek jest zwolniony z opłat.
Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj:
https://poradnictwoobywatelskie.com/2021/03/01/krok-po-kroku-jak-wypelnic-wniosek-opomocmieszkaniowa-w-warszawie/
Wniosek o pomoc mieszkaniową zostanie poddany wnikliwej analizie, między innymi:
•
jakie są faktyczne warunki mieszkaniowe (podczas wizytacji pracowników Wydziału Zasobów
Lokalowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy);
•
czy wnioskodawca przestrzegał warunków określonych w umowie najmu oraz wywiązywał się
z obowiązków najemcy;
•
czy zamieszkuje w obecnym mieszkaniu za zgodą właściciela;
•
czy posiada inne tytuły prawne do lokalu, które pozwoliłyby na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych we własnym zakresie;
•
czy w ciągu ostatnich 7 lat doprowadził do utraty posiadanej nieruchomości czy mieszkania;
•
jakie są warunki mieszkaniowe w poprzednich miejscach zamieszkania oraz warunki
mieszkaniowe wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), współmałżonka
wnioskodawcy lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu i czy jest możliwość
zamieszkania wnioskodawcy w tych lokalach.
Następnie, po uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowe, Zarząd Dzielnicy rozstrzygnie w formie
uchwały, czy wnioskodawca uzyska pomoc mieszkaniową.
Jeżeli wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna
osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania:
•
jest właścicielem lub współwłaścicielem lokalu, lub budynku mieszkalnego i może z niego
korzystać, a także
•
gdy posiada tytuł prawny do nieruchomości, której zbycie lub z której pożytki dają możliwość
zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie, oraz
•
gdy z analizy wniosku i załączonych dokumentów oraz sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej ustalonej między innymi w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wynika, że
występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przy składaniu
wniosku o pomoc mieszkaniową, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub osób
ubiegających się wraz z nim o pomoc mieszkaniową, a także,
•
gdy faktyczne warunki mieszkaniowe wnioskodawcy lub osób ubiegających się z nim o pomoc
mieszkaniową nie potwierdzają sytuacji wykazanej we wniosku, a w ocenie zarządu dzielnicy
wnioskodawca ma możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.
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Zarząd Dzielnicy odmówi udzielenia pomocy mieszkaniowej.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.
Uchwała Nr XLIX/1531/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
oraz uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych
pomieszczeń
(Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11).
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
(Dz.U. 2021 r. poz. 11).
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NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE W WARSZAWIE

W CZYM MOŻEMY POMÓC

Wspieramy osoby w różnych, trudnych sytuacjach życiowych, również
związanych z obecną sytuacją wynikającą z epidemii. Zachęcamy do
rozwiązywania razem z nami swoich życiowych problemów.
Udzielamy porad m.in. dotyczących:
sytuacji na rynku pracy
spraw finansowych, zadłużeń, upadłości konsumenckiej
spraw mieszkaniowych
rodzinnych
świadczeń/zasiłków
dziedziczenia, własności
oraz wszystkich innych spraw.

KONTAKT E-MAILOWY Z DORADCAMI

Białołęka - npongo4bialoleka@um.warszawa.pl
Bielany - npongo6bielany@um.warszawa.pl
Mokotów - npongo8mokotow@um.warszawa.pl
Ochota - npongo10ochota@um.warszawa.pl
Praga Północ - npongo14pragapn@um.warszawa.pl
Śródmieście - npongo17srodmiescie@um.warszawa.pl
Targówek - npongo20targowek@um.warszawa.pl
Wawer - npongo26wawer@um.warszawa.pl
Wola - npongo33wola@um.warszawa.pl

KONTAKT TELEFONICZNY

umów się za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu
pod numerem 19 115 (wewnętrzny 8 - zgłoś się na poradę obywatelską)

Ponadto informacje i porady - Biuro Porad Obywatelskich
tel. 22 828-12-95; 22 350-72-51; 882-504-456

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa
tel: (22) 828-12-94; email: bpowarszawa@gmail.com;
bpo.warszawa.pl

