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Szanowni Państwo! 

Przekazujemy Państwu opracowany w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 

nieodpłatna mediacja i edukacja prawna” „Biuletyn Doradców Obywatelskich”. Jest to jego czwarta 

edycja w 2021 r., opracowana na początek września.  

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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Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej 

Pan Józef otrzymał list od komornika, w którym 

komornik zawiadomił pana Józefa o wszczęciu 

postępowania egzekucyjnego. Kwota zadłużenia 

pana Józefa to obecnie 7.000 zł. Pan Józef 

zaciągnął pożyczkę w banku na kwotę 5.000 zł. 

lecz z powodu utraty pracy nie mógł jej spłacać. 

Obecnie pan Józef utrzymuje się z emerytury  

w wysokości 1.300,00 zł. netto, posiada małe,  

32-metrowe mieszkanie odziedziczone po 

rodzicach, którego wartość wynosi ok. 350.000 zł. 

Pan Józef nie wie, co ma zrobić z zawiadomieniem i jak zareagować, dlatego zwrócił się z tym 

problemem do doradcy obywatelskiego.   

Z informacji, jakie przekazał pan Józef wynika, iż nie kwestionuje on zadłużenia, jak również znany 

jest mu powód wszczęcia egzekucji przez komornika. Jest to kwestia istotna, gdyż często zdarzają 

się przypadki, gdy dany dług został wykupiony przez inną firmę, której nazwa nic nam nie mówi. 

Takimi firmami są najczęściej fundusze sekurytyzacyjne lub duże firmy windykacyjne.  

Nie należy unikać kontaktu z komornikiem, gdyż nie zmieni to sytuacji osoby, przeciwko której 

prowadzona jest egzekucja, a może taką sytuację jedynie pogorszyć, gdyż nie mamy wiedzy 

o toczącym się postępowaniu i nie możemy na nie reagować.  

Należy pamiętać, iż komornicy swoje czynności podejmują w granicach prawa, przez co są związani 

ustawami, a co za tym idzie nie mają dowolności w egzekwowaniu zadłużenia. Patrząc od strony 

pana Józefa warto wiedzieć czego komornik nie może zrobić:   

Zgodnie z art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego, dalej k.p.c., egzekucji nie podlegają m.in.: 

1. Przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności: 

lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca 

podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla 

dłużnika i jego domowników.  

2. Pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, 

a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu. 

3. Zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego 

rodziny na okres jednego miesiąca. 

4. Narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika.  

5. Przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do 

wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być 

sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową. 

6. Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny. 

Ponadto zgodnie art. 833 k.p.c., wolne od zajęć komorniczych są wynagrodzenie za pracę (umowa 

o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) w wysokości wolnej od potrąceń tj.  minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 

pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych. 
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Komornik nie może zająć również całej emerytury. Granice potrąceń określa art. 140 Ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wynika, iż komornik może 

zająć 25 % emerytury, zaś w przypadku egzekwowania alimentów 60 % emerytury.  

Podobnie jak w wynagrodzeniu za pracę, również przy świadczeniu emerytalnym istnieje kwota 

wolna od potrąceń i zgodnie z art. 141 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych kwota ta wynosi 916,07 zł.  Kwota wolna przy egzekucji alimentów wynosi 555,19 zł.  

Ww. kwoty obowiązują od dnia 1 marca 2021 roku i  ogłosił je Prezes Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych  w komunikacie z dnia 26 lutego 2021 roku (M.P. 222).  

Ponadto zgodnie z art. 833 k.p.c. nie podlegają również egzekucji świadczenia alimentacyjne, 

świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla 

opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze 

dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.  

W sytuacji pana Józefa istotne jest, iż komornik nie będzie mógł sprzedać mieszkania pana Józefa. 

Pan Józef posiada zadłużenie na kwotę 7.000 zł. Wartość mieszkania Pana Józefa to ok 350.000 zł.  

Zgodnie art. 9521 § 2 k.p.c. wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku 

o licytację  nieruchomości, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej 

równowartość 1/20 części sumy oszacowania. Oznacza to, że komornik mógłby sprzedać mieszkanie 

pana Józefa (warte 350.000 zł.) jeśli jego dług wynosiłby co najmniej 17.500 zł. (1/20 z 350.000 zł.)  

Jeśli komornik nie będzie mógł skutecznie wyegzekwować należności, nie spowoduje to, iż dług czy 

problem zniknie. Warto podjąć rozmowy z komornikiem by spłacić zadłużenie w ratach, choćby 

niewielkich i podjąć próby uregulowania powstałego długu.  

O czym należy pamiętać, gdy otrzymasz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji:  

–  nie panikuj, nie unikaj kontaktu z komornikiem i nie obrażaj go.   

–  zastanów się w jaki sposób możesz zacząć spłacać swoje zadłużenie i w jakiej wysokości 

(komornicy bardzo często są skłonni przyjmować spłatę długu w ratach, nawet niewielkich.)  

–  udaj się do najbliższego punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego lub zadzwoń, aby 

uzyskać poradę.   

 
Podstawa prawna: 

 

Kodeks postępowania cywilnego. 

Kodeks pracy. 

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
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Podział majątku z kredytem hipotecznym w tle. 

Pan Zbigniew zdecydował się rozwieść z żoną 

Moniką. Obydwoje małżonkowie są zgodni co do 

tego, że w ich małżeństwie od dawna przestało 

się układać. Od kilku lat prowadzą oddzielne 

gospodarstwa domowe. Nie mają dzieci, które 

ucierpiały by na ich rozstaniu. Postanowili się 

rozwieść bez orzekania o winie. Obydwoje 

utrzymują się z pracy i mają relatywnie dobre 

zarobki. Zagadnienie, które ich nurtuje to, jak podzielić majątek zgromadzony przez kilkanaście lat 

wspólnego życia, a zwłaszcza, co zrobić z mieszkaniem, które zakupili wspólnie już po zawarciu 

małżeństwa i które jest obciążone kredytem hipotecznym? 

Uogólniając, majątek nabyty przez małżonków w  trakcie trwania małżeństwa  jest majątkiem 

wspólnym (tzw. wspólność ustawowa), chyba że dany składnik majątku został nabyty przez jednego 

z małżonków ze środków pochodzących z jego majątku osobistego.  

Warto przypomnieć, co należy do majątku osobistego każdego z małżonków. 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:  

 przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;  

 majątek nabyty przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę;  

 przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego 

z małżonków;  

 prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. prawo do alimentów, prawo 

do wynagrodzenia);  

 przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia 

albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;  

 wierzytelności (wierzytelność to w prostych słowach prawo wierzyciela do domagania się od 

dłużnika spełnienia określonego świadczenia) 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. 

Dopóki trwa małżeństwo, trwa wspólnota majątkowa małżonków. Rozdzielność majątkowa powstaje 

z chwilą orzeczenia rozwodu (chyba że małżonkowie zdecydują się zawrzeć umowę o rozdzielności 

wcześniej lub jedno z nich wystąpi o takie orzeczenie do sądu). Dopiero gdy powstanie rozdzielność, 

można dzielić majątek zgromadzony w trakcie małżeństwa. Podziału majątku wspólnego dokonuje 

się przeważnie po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego, ale zgodnie z przepisami Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, sąd może podzielić majątek wspólny już w wyroku orzekającym rozwód, 

o ile przeprowadzenie takiego podziału „nie spowoduje nadmiernych trudności i zwłoki 

w postępowaniu”. W praktyce oznacza to, że małżonkowie powinni do pozwu rozwodowego 

dołączyć stosowny wniosek wraz z propozycją zgodnego podziału majątku dorobkowego. 

Przy podziale majątku wspólnego uwzględnia się stan majątku z chwili zniesienia współwłasności,  

a wartość tego majątku z chwili orzekania. 

Istnieją dwa sposoby dokonania podziału majątku – umowny lub sądowy.  
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Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się w tej kwestii. 

Wówczas wystarczy umowa pomiędzy stronami dotycząca sposobu podziału majątku. W sytuacji, 

gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowę taką należy sporządzić w formie aktu 

notarialnego. Koszty notarialne uzależnione są od wartości majątku dorobkowego podlegającego 

podziałowi. 

W sytuacji zaś gdy byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, pozostaje droga sądowa. 

Od wniosku o podział majątku wspólnego złożonego w sądzie właściwym dla miejsca położenia 

majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału 

majątku, to opłata ta wynosi 300 zł. Niestety, może się okazać, że nie jest to koniec wydatków. Jeżeli 

w trakcie postępowania niezbędne okaże się powołanie biegłego sądowego np. do oszacowania 

wartości majątku, to kosztami zostaną obciążone także strony postępowania.  

We wniosku należy wskazać, co wchodzi w skład majątku wspólnego oraz zawrzeć propozycję, 

w jaki sposób majątek ma być podzielony, czyli który składnik majątkowy przechodzi na wyłączną 

własność jednej ze  stron, czy istnieje konieczność dokonywania wzajemnych spłat czy też nie itp.  

W toku postępowania sąd weryfikuje skład i wartość majątku, istniejące pomiędzy stronami 

roszczenia oraz dokonuje ostatecznie podziału majątku. Zazwyczaj majątek dorobkowy jest dzielony 

po równo. Istnieją jednak pewne wyjątkowe okoliczności, które przemawiają za tym, aby dokonany 

podział nie był całkowicie równy, np. gdy jeden z małżonków trwonił majątek, do którego powstania 

przyczynił się głównie drugi małżonek. 

Byli małżonkowie nadal odpowiadają wspólnie (czyli solidarnie) za zaciągnięte przez siebie 

zobowiązania. Sytuacja komplikuje się, gdy tak jak w przypadku pana Zbigniewa, długiem jest kredyt 

hipoteczny zabezpieczony mieszkaniem lub domem.  

W kwestii spłaty kredytu można starać się “dogadać” z bankiem. Można prosić bank o wydanie 

promesy, w której bank zobowiąże się przepisać umowę kredytu na jednego ze współmałżonków  

w momencie, gdy sąd prawomocnie orzeknie o przyznaniu mu mieszkania. W takiej sytuacji jedna 

ze stron będzie miała mieszkanie, ale również pozostały kredyt do spłaty. Druga strona tym samym 

pozbędzie się zobowiązania kredytowego, ale nie będzie już właścicielem mieszkania. Jest to jednak 

możliwe tylko w sytuacji, jeśli dochody jednego z małżonków są na tyle wysokie, że będzie on 

samodzielnie posiadał tzw. zdolność kredytową.  

Niestety, zdarza się, nawet po rozwodzie, że kredyt wciąż obciąża obydwoje, byłych już, małżonków, 

ponieważ oddzielnie nie posiadają oni zdolności kredytowej. Sąd nie ma prawa ingerować w umowę 

kredytu i ustalać, kto będzie zobowiązany spłacać raty. Pomimo przyznania własności mieszkania 

tylko jednemu małżonkowi, oboje kredytobiorcy w takiej sytuacji będą w dalszym ciągu mieli 

obowiązek płacenia rat, ponieważ banku nie interesuje czy strony są nadal małżonkami czy też nie. 

Podstawa prawna: 

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Kodeks cywilny. 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 
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Czy można dziedziczyć lokatorskie prawo do lokalu? 

Ojciec pani Alicji, pan Tadeusz, zmarł miesiąc 

temu. Ojciec nie pozostawił po sobie żadnego 

majątku, nie pozostawił też testamentu. Mieszkał w 

mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim. Pan 

Tadeusz przez ostatnie dwa lata nie utrzymywał 

żadnych kontaktów ze swoimi najbliższymi, tj. ani  

z panią Alicją, ani z jej siostrą Ewą , a także  

z matką Iwoną, która wyprowadziła się od męża pół 

roku temu i zamieszkała z córką Alicją. Rodzice nie 

mieli rozwodu ani formalnej separacji. W przypadku rodziców pani Alicji spółdzielcze lokatorskie 

prawo do lokalu mieszkalnego było ustanowione tylko na rzecz pana Tadeusza, ponieważ to on 

otrzymał “przydział” na mieszkanie przed zawarciem związku małżeńskiego z panią Iwoną i tylko on 

był członkiem spółdzielni. Pani Alicja i jej siostra chciałyby, aby ich mama mogła ponownie 

zamieszkać w tym mieszkaniu. Czy jest to możliwe? 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia przez członka ze spółdzielnią 

umowy, w formie pisemnej, w której spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny 

do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone 

w ustawie i w statucie spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może przysługiwać 

wyłącznie jednej osobie. Wyjątkiem są osoby pozostające w związku małżeńskim, mogą one 

wówczas posiadać spółdzielcze prawo do jednego lokalu razem (jeżeli prawo to zostało ustanowione 

na rzecz małżonków, tj. w czasie trwania ich małżeństwa). Prawa tego (a co za tym idzie mieszkania 

spółdzielczego lokatorskiego) nie możemy podarować ani sprzedać, nie podlega ono również 

dziedziczeniu. Zasady nabywania prawa, a także jego przejęcia po śmierci uprawnionego 

(uprawnionych) lub jego wygaśnięcia reguluje Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.  

Należy oddzielić sytuację, kiedy ktoś ubiega się o podpisanie umowy i otrzymanie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu po śmierci dotychczasowego członka spółdzielni od sytuacji, kiedy 

spadkobiercy dziedziczą tylko wkład mieszkaniowy. To są dwie różne kwestie.  

W odróżnieniu od spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, które nie podlega 

dziedziczeniu, wkład mieszkaniowy, który został wniesiony przez zmarłego członka spółdzielni 

podczas podpisywania umowy ze spółdzielnią, podlega dziedziczeniu.  

Wkład mieszkaniowy jest to koszt budowy mieszkania pomniejszony o wysokość środków 

uzyskanych przez spółdzielnię ze środków publicznych lub kredytu. W przypadku kredytu osoba 

ubiegająca się o przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest 

obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej 

lokal. Wysokość zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego określa spółdzielnia (stan na dzień 

śmierci spadkodawcy). Przyjmuje się, iż za podstawę wyceny wkładu mieszkaniowego należy uznać 

cenę rynkową lokalu.  

Jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje obojgu małżonkom, to 

w przypadku śmierci jednego z nich, prawo do lokalu nie wygasa, lecz przypada drugiemu 

małżonkowi, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone uprawnienia spadkobierców do dziedziczenia 

wkładu mieszkaniowego, ale o tym dalej.  

Jeżeli następuje zgon członka spółdzielni (lub obojga uprawnionych małżonków), spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. Wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania 

członkostwa (tj. z chwilą śmierci członka spółdzielni).  

Po śmierci członka spółdzielni prawo to może przejść na członków rodziny, czyli małżonka, dzieci 

i inne osoby bliskie, jednak aby zawrzeć umowę o ustanowienie tego prawa konieczne jest złożenie 
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w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej (czyli pisemnego zapewnienia o gotowości 

zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego).  

Jeżeli deklarację złoży kilka uprawnionych osób, wtedy rozstrzyga sąd, biorąc pod uwagę 

w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała z byłym członkiem.  

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru 

dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, 

niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu 

przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie 

za opłaty.  

Należy jednak pamiętać, że wkład mieszkaniowy dziedziczą najbliżsi (lub osoby powołane 

w testamencie), tak jak każdy inny majątek. Osoby, które nie przejmą prawa do lokalu, mogą ubiegać 

się o zapłatę należnej im części wkładu, ale mogą również się go zrzec na rzecz osoby, która chce 

pozostać w mieszkaniu.  

Jeśli pozostali spadkobiercy nie zrzekną się przysługujących im części wkładu mieszkaniowego na 

rzecz wybranej osoby, to ta osoba powinna uzupełnić wkład mieszkaniowy, tak aby spółdzielnia 

mogła wypłacić należne udziały pozostałym spadkobiercom.  

Pamiętać należy, że nieuregulowanie stanu prawnego do lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego po 

zmarłym (zmarłych) i zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego, może spowodować, że 

spółdzielnia zażąda opróżnienia i przekazania tego lokalu do swojej dyspozycji i wniesie pozew  

o eksmisję.  

Pani Iwona, aby uzyskać prawo do mieszkania po zmarłym mężu, powinna w ciągu roku od jego 

śmierci zgłosić spółdzielni gotowość do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jednocześnie Pani Iwona i jej córki powinny wystąpić 

o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Córki mogą zrzec się, jak opisano wyżej, swoich części 

wkładu na rzecz matki. 

Podstawa prawna: 

 

Kodeks cywilny. 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. 
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Kto zapłaci za pobyt osoby bliskiej w Domu 

Pomocy Społecznej? 

Pani Weronika samotnie wychowuje córeczkę, która ma 

6 lat. Pracuje i zarabia 3.400 zł netto miesięcznie. Pani 

Weronika ma matkę, z którą od lat nie utrzymuje 

kontaktu. Matka nie opiekowała się nią, nadużywała 

całe życie alkoholu. Panią Weronikę wychowywała 

nieżyjąca już babcia. Ostatnio do Pani Weroniki zwrócił 

się Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS). Okazało się, że 

mama Pani Weroniki jest poważnie chora i została 

umieszczona w Domu Pomocy Społecznej (DPS), ponieważ wymagała całodobowej opieki. OPS, po 

szczegółowym zbadaniu sytuacji rodzinnej i materialnej, zaproponował pani Weronice podpisanie 

umowy w sprawie odpłatności za pobyt mamy w DPS. Jednak pani Weronika nie podpisała jeszcze 

tej umowy, ponieważ uważa, że jest to niesprawiedliwe, iż ma dopłacać do pobytu matki, skoro ta nie 

opiekowała się nią przez całe życie i ma swoją emeryturę. Pani Weronika jest mieszkanką Warszawy, 

jej mama też została skierowana do DPS na terenie stolicy. Pani Weronika pyta, co może w tej 

sprawie zrobić?  

Aby umieścić osobę wymagającą opieki w DPS, trzeba przejść przez procedurę, w toku której mogą 

być podjęte aż cztery decyzje administracyjne. Pierwsza z nich dotyczy skierowania osoby 

wymagającej opieki do DPS odpowiedniego dla danej osoby (np. ze względu na charakter schorzeń). 

Druga decyzja dotyczy umieszczenia w konkretnej placówce, trzecia zaś ustalenia opłaty ponoszonej 

przez osobę, która ma być w DPS umieszczona (czyli 70% otrzymywanego przez matkę pani 

Weroniki świadczenia emerytalnego). W przypadku matki pani Weroniki, która jest mieszkanką 

stolicy, powyższe decyzje wydaje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR). Ponieważ 

matka pani Weroniki ma bardzo niską emeryturę, to kwota pobierana z jej świadczenia jest 

niewystarczająca na pokrycie kosztów pobytu, dlatego jeśli OPS nie porozumiałby się z panią 

Weroniką, co do dobrowolnej opłaty do pobytu matki w DPS, to może wydać czwartą decyzję -  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty, do której zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej są 

zobowiązani najbliżsi krewni.  

Zgodnie z przepisami w/w ustawy, opłatę za pobyt w DPS w pierwszej kolejności ponosi mieszkaniec 

Domu, czyli w przypadku pani Weroniki jej mama. Jeśli, tak jak w przypadku mamy pani Weroniki, 

świadczenie mieszkańca jest zbyt niskie, to do opłaty zobowiązani są inni członkowie rodziny, czyli 

mąż oraz zstępni i wstępni. Jednak mama pani Weroniki nigdy nie sformalizowała żadnego ze swoich 

związków. Dodatkowo, z tego co wiadomo pani Weronice, jest ona jedynym dzieckiem swojej mamy. 

W tej sytuacji pozostaje ona jedyną żyjącą krewną. Gdyby pani Weronika miała rodzeństwo, wtedy 

wysokość opłaty zostałaby podzielona proporcjonalnie, pomiędzy wszystkimi osobami 

zobowiązanymi do wnoszenia opłaty.  

Ustawa w kwestii zobowiązania do opłat inaczej traktuje osoby samotne a inaczej członków rodzin, 

przewiduje też możliwość zwolnienia z tych opłat. Ponieważ rodzina pani Weronika liczy dwie 

osoby (ona i córka), to w takim przypadku dochód pani Weroniki będzie podzielony na dwie osoby. 

Kryterium dochodowe w pomocy społecznej dla osoby pozostającej w rodzinie wynosi 584 zł,  

a kwota uzyskiwanego dochodu, zwalniająca z obowiązku uiszczania tej opłaty wynosi 300% w/w 

kryterium czyli 1.584 zł na osobę w rodzinie. Zgodnie z ustawowymi zapisami, do dochodu nie 

wlicza się świadczenia wychowawczego 500+ i alimentów, które pani Weronika otrzymuje na 

córkę. Jako dochód będzie natomiast traktowane wynagrodzenie pani Weroniki za pracę.  

Ponieważ dochody pani Weroniki przekraczają kwotę 1.584 zł, to pani Weronika powinna 

partycypować w opłacie za pobyt mamy w DPS. 
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Jednak pani Weronika jako samotna matka może zwrócić się do OPS z prośbą o zwolnienie jej  

z dokonywania tej opłaty. Jeśli pani Weronika złoży taki wniosek, to po przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego, OPS zwolni ją z opłaty częściowo lub całkowicie.  

Uwaga! Zgodnie z treścią ustawy zwolnione z ponoszenia opłat mogą zostać także inne osoby, np. 

cierpiące na długotrwałe choroby, bezrobotne, niepełnosprawne, członkowie rodziny utrzymujący 

się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, osoby które przebywały w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, osoby, których rodzice byli 

pozbawieni władzy rodzicielskiej lub byli sprawcami udokumentowanej przemocy.  

Gdyby pani Weronika nie była samotną matką (ani nie kwalifikowałaby się na żaden inny 

wymieniony wyżej powód zwolnienia z opłaty za pobyt matki w DPS) i nie zgodziłaby się 

dobrowolnie na podpisanie umowy z OPS-em, wówczas OPS wydałby decyzję administracyjną  

w sprawie wysokości opłaty, która podlegałaby egzekucji, czyli wynagrodzenie pani Weroniki 

mogłoby zostać zajęte.  

Podstawa prawna: 

Ustawa o pomocy społecznej. 

Załącznik do Zarządzenia 1366/2020 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2020 roku. 
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Upadłość konsumencka – na czym polega warunkowe 

umorzenie długów? 

Pani Joanna, 45 lat, z wykształcenia biolog, wpadła  

w spiralę zadłużenia po odejściu męża do innej kobiety. Nie 

radziła sobie z sytuacją, w jakiej się znalazła i nawet po 

rozwodzie wierzyła, że mąż wróci do rodziny. Kierowana tą 

myślą zaciągała pożyczki bankowe, a wszystkie pieniądze 

przeznaczała na “poprawę urody i podnoszenie własnej 

atrakcyjności”. Po jednym z kosztownych zabiegów 

chirurgii plastycznej dowiedziała się, że jej były mąż 

ponownie się ożenił i spodziewa się dziecka. Pani Joanna 

popadła w depresję, straciła dobrze płatną pracę. Została  

z potężnymi długami i ledwo wiązała koniec z końcem. Podjęła leczenie, zaczęła brać leki i uczęszczać 

na terapię. Z pomocą doradcy obywatelskiego ogłosiła upadłość konsumencką. Sąd wydał 

postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań. Co to oznacza?  

Zmiany w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (pr.u.), które nastąpiły 24 marca 

2020 roku, wprowadziły m.in. warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, 

(określone w art. 491[16]). Dotąd istniała możliwość tylko umorzenia zobowiązań albo ustalenia 

planu spłaty.  

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, jeśli dłużnik nie posiada środków na spłatę zobowiązań, 

sąd może umorzyć lub warunkowo umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli.  

Dla osób, które nie są zdolne do dokonywania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, ustawodawca 

wprowadził możliwość umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty zaległości. Niezdolność 

musi mieć jednak charakter trwały. Trwała niezdolność do spłacania długów może być związana np. 

z zaawansowanym wiekiem upadłego lub jeśli np. dłużnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym lub o niezdolności do pracy na stałe. O trwałej niezdolności do spłacania długów 

decyduje fakt, że dłużnik jest niezdolny do podjęcia pracy ze względu na całkowitą niemożność 

zarobkowania (art. 369 i n. pr.up.). Wówczas sąd umorzy długi bez planu spłaty.  

Natomiast jeśli sąd uzna że sytuacja dłużnika może ulec zmianie na lepsze, wyda postanowienie  

o warunkowym umorzeniu zobowiązań. Oznacza to, że osobista sytuacja upadłego nie ma charakteru 

trwałego. W takiej właśnie sytuacji znalazła się pani Joanna. Sąd uznał, że zarówno jej sytuacja 

osobista, jak i zawodowa nie ma charakteru trwałego i może się zmienić – pani Joanna zakończy 

terapię, podejmie pracę – z tego względu postanowił o warunkowym umorzeniu jej zobowiązań.  

Na czym polega warunkowe umorzenie zobowiązań?  

Warunkowe umorzenie zobowiązań polega na uznaniu przez sąd, że upadły ma w momencie 

zakończenia postępowania upadłościowego taką sytuację osobistą, że nie pozwala ona na 

dokonywanie jakichkolwiek spłat wobec wierzycieli. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie, więc sąd 

umarza zobowiązania pod warunkiem, że w ciągu pięciu lat upadły lub któryś z wierzycieli nie złoży 

wniosku o ustalenie planu spłaty, gdy przeszkoda w spłacie ustanie. Jeśli sąd upadłościowy uzna, że 

sytuacja majątkowa dłużnika może ulec poprawie, warunkowo umorzy zobowiązania. W okresie 

pięciu lat, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez sąd, dotyczącego 

warunkowego umorzenia zobowiązań, upadły oraz wierzyciele mogą złożyć wniosek o ustalenie 

planu spłaty wierzycieli. Jeśli sąd stwierdzi, że sytuacja upadłego uległa poprawie i jest on zdolny do 

dokonywania spłat na rzecz wierzycieli, po pierwsze uchyli postanowienie o warunkowym 

umorzeniu zobowiązań upadłego, po drugie ustali plan spłaty wierzycieli. Oznacza to możliwość 

ustalenia planu spłaty wierzycieli przez wiele lat po zakończeniu postępowania upadłościowego  
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i wydłużenia całego postępowania. Można wyobrazić sobie sytuację, w której sąd w ostatnim roku 

pięcioletniego okresu warunkowego umorzenia długów ustali upadłemu plan spłaty na okres 5 lub 7 

lat.  

Pani Joanna musi zatem liczyć się z sytuacją, w której po upływie pięcioletniego okresu 

warunkowego umorzenia, któryś z wierzycieli wystąpi z wnioskiem o ustalenie planu spłaty. Jeśli 

jednak sytuacja osobista i zawodowa pani Joanny się ustabilizuje, może ona sama złożyć wniosek  

o ustalenie planu spłaty. W przeciwnym razie będzie żyła w ciągłej niepewności, czy których  

z wierzycieli nie złoży wniosku do sądu o spłatę jego wierzytelności.  

Warunkowe umorzenie zobowiązań – obowiązki upadłego.  

W trakcie postępowania na dłużniku ciąży wiele obowiązków, których niedopełnienie może nieść 

negatywne konsekwencje.  

W przypadku warunkowego umorzenia zobowiązań pani Joanna, przez pięć lat licząc od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia w tej sprawie, nie może dokonywać czynności prawnych 

dotyczących jej majątku, które mogłyby doprowadzić do pogorszenia sytuacji majątkowej (491[16] 

ust.2c i 2d pr.up.) a więc np. dokonać darowizny. Jedynie w wyjątkowych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, sąd może wyrazić zgodę na dokonanie takiej czynności prawnej bądź 

ją zatwierdzić, jeśli już została dokonana. Oznacza to, iż swoboda działania dłużnika zostaje znacznie 

ograniczona a ponadto jest on zobowiązany do składania szczegółowego, corocznego sprawozdania 

obejmującego jego sytuację materialną oraz zawodową z uwzględnieniem wszelkich uzyskanych 

przychodów, możliwości zarobkowych, wydatków na utrzymanie swoje i rodziny. Do tak 

sporządzonego sprawozdania upadły jest obowiązany dołączyć kopię rocznego zeznania 

podatkowego. (art. 491[16] ust.2e pr.up.).  

Uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań. 

W przypadku, gdy upadły nie będzie stosował się do wyżej wskazanych obowiązków a więc nie złoży 

rocznego sprawozdania, bądź złoży je, jednakże podając w nim fałszywe dane, dokona czynności 

prawnej pogarszającej jego sytuację materialną bez zgody sądu bądź po prostu dopuści się zatajenia 

składników majątkowych sąd uchyli swoje postanowienie. Konsekwencją w takim przypadku będzie 

cofnięcie umorzenia oraz ponowne zaktualizowanie długów. Jeżeli jednak omawiany 5 letni okres 

upłynie „bez zakłóceń” co oznacza, że ani upadły ani wierzyciele nie wystąpią z wnioskiem do sądu, 

sąd nie uchyli swojego postanowienia ze względu na nieprawidłowe, wyżej opisane zachowania 

upadłego, dotychczas warunkowe umorzenie stanie się umorzeniem ostatecznym, co sąd na wniosek 

upadłego bądź wierzyciela stwierdzi w osobnym postanowieniu. 

Poza wszystkim zawsze warto skontaktować się z doradcą obywatelskim, aby wcześniej zasięgnąć 

porady w zakresie postępowania upadłościowego.  

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. 
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Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony 

Pan Piotr podpisał umowę najmu mieszkania na okres 2 lat. 

Krótko po wprowadzeniu się do lokalu zauważył, że instalacja 

wodna jest nieszczelna. Pewnego dnia, po powrocie z pracy 

zastał zalane mieszkanie. Poinformował o tym fakcie właściciela 

lokalu, który jednak nie zareagował w oczekiwany przez pana 

Piotra sposób. Wynajmujący obiecał co prawda, że przyśle 

fachowca w celu dokonania niezbędnych napraw, ale przez kilka 

tygodni nic się w tej sytuacji nie zmieniło. Zalanie z kanalizacji 

powtórzyło się. Pan Piotr zastanawia się czy może wypowiedzieć umowę, którą zawarł na czas 

określony, przed wskazanym w niej terminem jej obowiązywania. 

Najemcy lokalu nie zawsze są usatysfakcjonowani ze współpracy z właścicielem lokalu (w związku 

z jego działaniami lub ich brakiem) i mogą zechcieć zakończyć łączący ich stosunek w postaci 

umowy najmu. Co w sytuacji, gdy umowa najmu została podpisana przez pana Piotra na rok lub 

dwa? Czy pan Piotr może wypowiedzieć umowę najmu na czas określony przed wskazanym w niej 

terminem? 

Charakterystyczna dla umowy najmu na czas określony jest jej trwałość. Zgodnie bowiem z art. 673 

§ 3 Kodeksu cywilnego, jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i 

najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Najemca może 

wypowiedzieć umowę w wybranej przez siebie chwili tylko wtedy, gdy nastąpią okoliczności 

określone w przepisach. Zatem kluczową cechą umowy na czas oznaczony jest to, że żadna ze stron 

nie może wypowiedzieć jej z dowolnej przyczyny lub bez wskazania powodu wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie opisywanej umowy jest możliwe tylko jednostronnie i to jedynie w ściśle 

określonych przypadkach i z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia. Mogą jednak 

pojawić się szczególne okoliczności, które pozwalają na wcześniejsze i natychmiastowe 

zakończenie umowy. Do tych specjalnych okoliczności, w przypadku których można wypowiedzieć 

umowę najmu na czas określony, Kodeks cywilny w art. 664 zalicza: 

–  wady nieruchomości, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, 

–  wady powstałe później, których wynajmujący – mimo otrzymanego zawiadomienia – nie 

usunął w odpowiednim czasie,  

–  wady nieruchomości powstałe później, a których nie można usunąć. 

W tych sytuacjach najemca może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, czyli bez 

dochowania okresu wypowiedzenia. Mówimy w tym miejscu o przypadkach, w których w wyniku 

zdarzeń losowych lokal nie nadaje się do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem. Na przykład 

niezdatność budynku w związku z wybuchem gazu i oczywistą niezdatnością budynku do jego 

dalszego zamieszkiwania. Takie wady lokalu nie są możliwe do usunięcia, co daje najemcy prawo 

do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 

Najczęstszymi jednak przypadkami, z którymi najemcy w praktyce mają do czynienia są wady, 

które uniemożliwiają przewidziane w umowie korzystanie z lokalu, ale wady te są możliwe do 

usunięcia, np. awaria instalacji kanalizacyjnej i wodnej (jak w przypadku pana Piotra), awaria 

ogrzewania itd. W tym przypadku pan Piotr jako najemca musi zawiadomić właściciela, a umowę 

wypowiedzieć może dopiero, gdy właściciel nie usunął wady w odpowiednim dla jej rodzaju 

terminie. Należy pamiętać, że najemca nie może wypowiedzieć umowy mimo istnienia oczywistej 

wady, jeżeli o tej wadzie wiedział już w chwili podpisywania umowy. Na przykład najemca był 

powiadomiony o fakcie braku ciepłej wody w momencie podpisania umowy i ten fakt 

zaakceptował. 
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Od wad uniemożliwiających przewidziane w umowie używanie, trzeba odróżnić wady, które 

jedynie ograniczają przydatność do ustalonego w umowie użytku, ponieważ gdy wady ograniczają 

użytkowanie, najemca nie może wypowiedzieć umowy, a może tylko żądać odpowiedniego 

obniżenia czynszu za czas trwania tych wad (art. 664 § 1 k.c.). Mówimy tu o awariach, których 

naprawa należy do wynajmującego (właściciela nieruchomości), ale mimo zaistnienia awarii 

najemca może korzystać z lokalu normalnie. 

Szczególnym rodzajem wad są wady lokalu o których mowa w art. 682 k.c, a które zagrażają 

zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych. W takim przypadku 

najemca może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, nawet gdy w chwili zawarcia 

umowy wiedział o tych wadach. Najczęściej przywoływanym przypadkiem jest pojawienie się 

grzyba w lokalu (nie ma znaczenia, że właściciel nieruchomości powiadomił wcześniej na przykład 

o złym funkcjonowaniu wentylacji/nieszczelności okien itp.), nie wyłącza to możliwości 

wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę. 

Po natychmiastowym wypowiedzeniu umowy przez pana Piotra może zdarzyć się, że właściciel 

lokalu nie zechce uznać jego racji jako najemcy (a w konsekwencji może próbować domagać się 

dalszego opłacania czynszu, a w przypadku jego braku może nawet skierować sprawę do sądu 

w celu uzyskania nakazu zapłaty). Pan Piotr musi pamiętać, że w przypadku konfliktu to na nim, 

jako najemcy, ciąży obowiązek udowodnienia faktu wystąpienia wady oraz jej charakteru. Dlatego 

właśnie w przypadku wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu warto, by pan Piotr zadbał  

o posiadanie dowodów w postaci zdjęć usterek, korespondencji z właścicielem (np. pismo  

z powiadomieniem go o powstaniu awarii), zeznań świadków. Gdyby doszło do sprawy sądowej to 

na panu Piotrze ciąży obowiązek udowodnienia, że umowa została wypowiedziana zgodnie  

z prawem, czyli, że rzeczywiście istniały wady, dające podstawę do wypowiedzenia umowy. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93. 
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Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w m.st. 

Warszawie – jakie dokumenty i gdzie należy złożyć? 

Pani Alinie wypowiedziano umowę najmu lokalu m.st 

Warszawy z powodu zadłużenia. Zadłużenie powstało 

kilka lat temu, kiedy to pani Alina miała kłopoty ze 

znalezieniem pracy i przez kilka miesięcy nie opłacała 

czynszu w całości. Obecnie pani Alina uiszcza opłaty za 

mieszkanie w całości i w terminie. Ponadto skorzystała 

z programu restrukturyzacji zadłużeń realizowanego 

przez m. st. Warszawa i w maju 2021 roku podpisała 

ugodę dotyczącą spłaty zaległości za mieszkanie. 

Jednak wciąż nie ma tytułu prawnego do mieszkania. Pani Alina pyta, czy teraz może wystąpić  

o przywrócenie umowy najmu i jak może to zrobić? 

Pani Alina skorzystała ze wsparcia poradnictwa obywatelskiego i otrzymała informację, że po 

opłaceniu minimum 3 rat zadłużenia (zgodnie z podpisaną przez nią ugodą restrukturyzacji długu) – 

może wystąpić z wnioskiem o ponowne zawarcie umowy najmu. W przypadku pani Aliny będzie to 

druga połowa sierpnia 2021 roku, kiedy to zostanie opłacona 3 rata zadłużenia. 

Dodatkowe warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o przywrócenie tytułu prawnego: 

 nieprzerwane zamieszkiwanie w lokalu 

 spełnianie kryterium dochodowego  

Szczegóły dotyczące kryterium dochodowego znajdą Państwo w naszym artykule: 

https://poradnictwoobywatelskie.com/2021/07/05/jak-uzyskac-pomoc-mieszkaniowa-w-warszawie-

po-1-lipca-2021-roku/ 

W  przypadku pani Aliny jest to kwota 2.800 zł, czyli pani Alina spełnia ten warunek. 

O ponowny najem (utracony w wyniku zadłużenia) mogą się też ubiegać osoby, którym w wyniku 

upadłości konsumenckiej umorzono zadłużenie (w tym zaległość za lokal) lub które mają, zgodnie  

z postanowieniem sądu, do wykonania plan spłaty, w którym jest też spłata zaległości za lokal. 

W przypadku osób realizujących plan spłaty, wniosek o najem mogą złożyć po 6 miesiącach 

wykonywania planu spłaty w zakresie opłat za lokal. 

Generalnie, o zawarcie umowy w tym trybie, może ubiegać się były najemca, ale mogą też 

członkowie rodziny (małżonka/ek najemcy, były małżonek najemcy, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, 

synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie), którzy spełniają określone uchwałą warunki. 

Przy wsparciu doradczyni obywatelskiej pani Alina wypełniła formularz wniosku o przywrócenie 

tytułu najmu (formularz wniosku można pobrać w urzędzie dzielnicowym lub w wersji 

elektronicznej na stronie www:  

https://warszawa19115.pl/documents/20184/46860/Wniosek+o+pomoc+mieszkaniow%C4%85) 

Pani Alina przygotowała krótkie uzasadnienie wniosku, opisując trudną sytuację, w jakiej znalazła 

się 2 lata temu z powodu utraty pracy – co było powodem powstania zadłużenia.  W uzasadnieniu 

wniosku o przywrócenie tytułu najmu opisujemy krótko sytuację, która sprawiła, że nie płaciliśmy 

czynszu np. utrata pracy, choroba lub niepełnosprawność oraz przedstawiamy aktualną  sytuację 

finansową, w jakiej się znajdujemy. 

We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są 

wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt.  Pani Alina je wypełniła tak, żeby ułatwić 

kontakt z nią, w sprawie wniosku o przywrócenia tytułu najmu. 

https://poradnictwoobywatelskie.com/2021/07/05/jak-uzyskac-pomoc-mieszkaniowa-w-warszawie-po-1-lipca-2021-roku/
https://poradnictwoobywatelskie.com/2021/07/05/jak-uzyskac-pomoc-mieszkaniowa-w-warszawie-po-1-lipca-2021-roku/
https://warszawa19115.pl/documents/20184/46860/Wniosek+o+pomoc+mieszkaniow%C4%85
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Poza wnioskiem o przywrócenie tytułu najmu pani Alina złożyła jeszcze obowiązkowe załączniki 

(jeśli wraz z panią Aliną zamieszkiwałby inne dorosłe osoby, to także one musiałby złożyć 

zaświadczenia i  oświadczenia): 

 deklarację o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, 

 zaświadczenie o dochodach brutto z miejsca pracy.  

W przypadku osób otrzymujących zasiłki, zapomogi lub zarejestrowanych jako osoby bezrobotne – 

zaświadczenie z rejonowego urzędu pracy lub ośrodka pomocy społecznej, a w uzasadnionych 

przypadkach oświadczenie złożone w obecności pracownika. 

 Oświadczenie o stanie majątkowym. 

Formularze załączników do wniosku o przywrócenie tytułu najmu, dostępne są na stronie: 

https://warszawa19115.pl/-/regulacja-tytulu-prawnego-do-lokalu-mieszkalnego-z-zasobow-miasta-

dotyczy-osob-mieszkajacych-w-mieszkaniach-komunalnych-bez-tytulu-prawnego- 

Przy składaniu wniosku wraz z załącznikami w urzędzie należy mieć ze sobą dowód osobisty, który 

okazujemy osobie przyjmującej od nas wniosek. 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 182 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2133). 

Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14836 oraz z 2020 roku poz. 

5791). 

Uchwała XLVII/1459/2021  Rady m.st. Warszawy z 15 kwietnia 2021 roku w sprawie Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programu Mieszkaniowego 

m.st. Warszawy. 

Zarządzenie nr 970/2020  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku 

o pomoc mieszkaniową. 

Uchwała nr XIII/295/2019 w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 

  

https://warszawa19115.pl/-/regulacja-tytulu-prawnego-do-lokalu-mieszkalnego-z-zasobow-miasta-dotyczy-osob-mieszkajacych-w-mieszkaniach-komunalnych-bez-tytulu-prawnego-
https://warszawa19115.pl/-/regulacja-tytulu-prawnego-do-lokalu-mieszkalnego-z-zasobow-miasta-dotyczy-osob-mieszkajacych-w-mieszkaniach-komunalnych-bez-tytulu-prawnego-
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Zmiana zawodu, przekwalifikowanie, czyli jak wkroczyć na 

nową drogę kariery zawodowej? 

Pani Anna ma 37 lat, pracuje jako opiekunka dziecięca. 

Z wykształcenia jest kucharką,  nie chce jednak dłużej 

wykonywać tego zawodu. Jako kucharka pracowała 

przez pewien czas po ukończeniu technikum 

gastronomicznego – uznała jednak, że nie jest to zawód 

dla niej. Po kilku latach pracy opiekunki dziecięcej 

wykonywanej dorywczo na podstawie umowy 

zlecenia, chciałaby teraz znaleźć możliwość 

wykonywanie takiej samej pracy, ale na podstawie 

umowy o pracę.  Zwróciła się do doradczyni obywatelskiej z Nieodpłatnych Porad Obywatelskich  

z prośbą o pomoc jak może zmienić zawód i znaleźć zatrudnienie jako opiekunka, ale na umowę  

o pracę? 

Na jakie elementy należy zwrócić uwagę przy zmianie zawodu? Dwa podstawowe to: 

 umiejętności, kwalifikacje oraz zainteresowania 

 aktualne uwarunkowania rynku pracy 

Zatem przekwalifikowanie to wypadkowa tych dwóch podstawowych elementów. W sytuacji zmiany 

zawodu warto zwrócić się o wsparcie do osób zajmujących się poradnictwem zawodowym  

w urzędach pracy. 

Pani Anna otrzymała wstępne informacje o poradnictwie zawodowym oraz wytyczne jak 

przygotować informacje o sobie (zawodowe portfolio).  

Klientka omówiła z doradczynią niezbędne elementy do zawodowego portfolio:  

 umiejętności, w tym przypadku  w zakresie opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata np. 

umiejętność gotowania (w tym dietetycznego), umiejętność rysowania;  

 kwalifikacje np. podstawowa obsługa komputera w tym edytora tekstów, arkusza 

kalkulacyjnego i Internetu; posiadanie prawo jazdy kategorii B; 

 cechy np. cierpliwość, wytrwałość, empatia, kreatywność; 

 zainteresowania np. florystyka, malarstwo, pływanie. 

Doradczyni poradziła pani Annie jak zarejestrować się w urzędzie pracy on-line: 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/rejestracjaOsob 

Klientka  zgłosiła się do urzędu po rejestracji i już przygotowana, mając wstępnie 

przygotowane informacje zawodowe o sobie – do działu porad zawodowych w urzędzie pracy. 

Usługa poradnictwa zawodowego w urzędach pracy  jest dostępna zarówno dla osób 

zarejestrowanych, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych. 

W ramach poradnictwa zawodowego pani Anna będzie mogła uzyskać pomoc m.in. w zakresie:  

 wyboru lub zmiany zawodu,  

 uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,  

 określenia swoich kompetencji i zainteresowań,  

 zaplanowania rozwoju zawodowego.  

Więcej informacji na temat poradnictwa zawodowego można znaleźć na stronie www: 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/rejestracjaOsob
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https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-

zawodowe/poradnictwo-indywidualne 

Jako osoba bezrobotna pani Anna będzie mogła skorzystać z bezpłatnych narzędzi, jakie oferują 

urzędy pracy osobom, które zmieniają zawód: 

 szkoleń/kursów zawodowych;  

 warsztatów aktywizacji zawodowej, wspierających czas przekwalifikowania się;  

 stażu zawodowego, gdzie będzie mogła wypróbować swoje nowe umiejętności w czasie płatnego 

stażu (3-6 miesięcy); 

 ofert pracy. 

Doradczyni obywatelska poinformowała klientkę, że przy wyborze zawodu, warto  wziąć pod uwagę 

zawody przyszłości (prognozy polskiego rynku pracy) tj. zawody poszukiwane w ciągu najbliższych 

20 lat: 

 Specjalistki/ści IT – obecnie na rynku pracy brakuje analityków, testerów i operatorów systemów 

teleinformatycznych.  

 Specjalistki/ści automatyki – w związku z postępującą automatyzacją bardzo wielu procesów 

produkcyjnych potrzebni są specjaliści, którzy będą nimi zarządzać. 

 Lekarki, pielęgniarki, fizjoterapeuci – w najbliższym czasie specjaliści i specjalistki z branży 

medycznej będą wysoko cenieni na rynku pracy. 

 Osoby do opieki nad osobami starszymi,  z niepełnosprawnościami i do opieki nad dziećmi –  

w najbliższym czasie specjaliści i specjalistki z branży opiekuńczej będą poszukiwani na rynku 

pracy. 

 Nauczyciele/lki – w Polsce wciąż brakuje nauczycieli, przede wszystkim kształcenia zawodowego. 

Ponadto większość pracowników szkół zbliża się do wieku emerytalnego.   

 Osoby specjalizujące się w technologiach odnawialnych źródeł energii - odnawialne źródła 

energii są coraz bardziej popularne, specjaliści z tej branży coraz bardziej poszukiwani. 

Pani Anna po konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego w urzędzie pracy, ukończyła kurs 

opiekunek dziecięcych (potwierdziła swoje praktyczne kwalifikacje zawodowe i pogłębiała wiedzę 

na temat pedagogiki przedszkolnej), następnie odbyła trzymiesięczny płatny staż zawodowy  

w prywatnym żłobku jako opiekunka, a po ukończeniu stażu została tam zatrudniona na umowę  

o pracę na cały etat. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. 

 

 

  

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe/poradnictwo-indywidualne
https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe/poradnictwo-indywidualne
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Stypendium szkolne dla uczniów mieszkających na terenie 

m.st. Warszawy 
 

Pani Iwona jest matką samotnie wychowującą trójkę 

dzieci: 19-letnią Anię, będącą uczennicą szkoły branżowej, 

12-letniego Damiana, będącego uczniem szkoły 

podstawowej oraz 6-letniego Kacpra uczęszczającego do 

zerówki w szkole podstawowej. Rodzina zamieszkuje na 

terenie m.st. Warszawy i znajduje się w trudnej sytuacji 

materialnej. Pani Iwona pracuje na pół etatu w sklepie 

spożywczym na stanowisku kasjer-sprzedawca i otrzymuje minimalne wynagrodzenie tj. 1.074,33 zł 

netto miesięcznie. Oprócz tego rodzina utrzymuje się ze świadczenia wychowawczego (500+) na 

dwoje dzieci oraz alimentów w kwocie po 300 zł na każde dziecko tj. łącznie 900 zł. Pomimo niskiego 

dochodu, Pani Iwona nigdy nie chciała korzystać z żadnych świadczeń społecznych. Jedyną 

akceptowalną formą pomocy było dla niej stypendium szkolne, dzięki któremu co roku mogła zakupić 

niezbędne przybory szkolne oraz pomoce dydaktyczne w formie książek i programów komputerowych. 

Podobnie jak od wielu lat, na początku września ubiegłego roku udała się do szkoły w celu złożenia 

wniosku o stypendium szkolne. Ku jej zaskoczeniu pedagog szkolny poinformował ją, że nie może 

złożyć wniosku, ponieważ począwszy od roku szkolnego 2020/2021 realizacją świadczeń dla uczniów 

zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Pani Iwona nigdy wcześniej nie korzystała z żadnych usług 

pomocy społecznej i obawiała się wszelkich instytucji, które mogłyby ingerować w jej życie.  

W konsekwencji w ogóle nie złożyła wniosku, jednak brak tego świadczenia w minionym roku był dla 

niej odczuwalny i uniemożliwił zrealizowanie wszystkich wydatków, związanych z edukacją dzieci. 

Pani Iwona zastanawia się czy w obecnym roku szkolnym wnioskować o stypendium szkolne. 

Chciałaby jednak uzyskać więcej informacji, ponieważ słyszała od innych rodziców, że zmienił się 

nie tylko organ rozpatrujący wnioski, ale także wykaz rzeczy możliwych do zakupienia w ramach tego 

świadczenia. 

Czym jest stypendium szkolne? 

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, którego celem 

jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do 

edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.  

Podstawę prawną pomocy materialnej dla uczniów stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 roku  

o systemie oświaty, w której można znaleźć ogólne warunki i zakres poszczególnych świadczeń, 

jednak szczegółowe zasady określane są przez rady gmin w regulaminach udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Zatem  

w poszczególnych gminach mogą być inne zasady dotyczące trybu i sposobu udzielania stypendium 

szkolnego oraz wysokości i form tego świadczenia W związku z tym, że rodzina Pani Iwony 

zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy, w poniższym artykule przedstawione zostaną zasady 

stypendium szkolnego obowiązujące dla uczniów mieszkających na terenie m.st. Warszawy. 

Jakie są warunki ubiegania się o stypendium szkolne? 

Z pomocy może skorzystać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 
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niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna 

lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Pomoc w formie stypendium szkolnego skierowana jest zarówno do uczniów szkół publicznych jak 

i niepublicznych. Podstawowym warunkiem ubiegania się o to świadczenie jest spełnianie kryterium 

finansowego, zgodnie z którym miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może 

przekraczać kwoty 528 zł.  

Jak wygląda procedura udzielania stypendium szkolnego? 

Świadczenie jest przyznawane na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, przy czym pełnoletni 

uczeń może sam złożyć wniosek lub upoważnić rodzica do wystąpienia w jego imieniu. Wnioski 

składa się w terminie od 1 do 15 września w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania ucznia. Formularze można pobrać w siedzibach lub na stronach 

internetowych poszczególnych ośrodków pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć 

dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, przede wszystkim 

zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku. Szczegółowe zasady ustalania wysokości dochodu są określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W przypadku wskazania we wniosku dodatkowych 

okoliczności należy dołączyć także dokumenty potwierdzające te okoliczności np. zaświadczenie  

z urzędu pracy czy orzeczenie o niepełnosprawności. 

Przyznanie stypendium szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez 

dyrektora ośrodka pomocy społecznej. W decyzji określa się okres, na jaki przyznano świadczenie, 

miesięczną kwotę świadczenia, formę udzielonego stypendium oraz sposób i termin realizacji. 

W jakiej wysokości może być przyznane stypendium szkolne? 

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres roku szkolnego, a miesięczna kwota świadczenia 

ustalana jest w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz występowania w rodzinie ucznia takich 

okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, także 

gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

 Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 422,40 zł to miesięczna wysokość 

stypendium będzie wynosić minimalnie 99,20 zł a maksymalnie 248 zł. 

 Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 422,40 zł do 528 zł to miesięczna wysokość 

stypendium będzie wynosić minimalnie 99,20 zł a maksymalnie 186 zł, przy czym jeżeli  

w rodzinie ucznia występują w/w dodatkowe okoliczności to wówczas miesięczna wysokość 

stypendium może wynosić do 248 zł. 

Na co można wydać środki w ramach stypendium szkolnego? 

Zgodnie z regulaminem udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy, stypendium szkolne może być udzielane  

w następujących formach: 
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1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. 

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej: 

a) zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, 

encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, 

b) zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów, 

c) zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania  

z komunikacji miejskiej. 

3. W szczególnych sytuacjach, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie 

stypendium w w/w dwóch formach nie jest możliwe, stypendium szkolne może być udzielone 

w formie świadczenia pieniężnego. 

Warto zwrócić uwagę, że opisany w punkcie drugim katalog pomocy rzeczowej obowiązuje  

w Warszawie od września 2020 roku i może być zaskoczeniem dla osób, które korzystały ze 

stypendium szkolnego w poprzednich latach, ponieważ wówczas można było dokonywać również 

takich zakupów jak np. artykuły szkolne (zeszyty, długopisy, piórniki, plecaki) czy strój sportowy. 

Drugą ważną kwestią jest to, że katalog pomocy rzeczowej jest katalogiem zamkniętym, co oznacza 

że można zrealizować zakup tylko i wyłącznie wymienionych w nim rzeczy. Dla przykładu: możliwy 

jest zakup komputera stacjonarnego, ale nie można zakupić osobno poszczególnych elementów 

komputera takich jak: myszka, klawiatura czy stacja dysków.  

W jaki sposób rozlicza się stypendium szkolne? 

Wypłaty przyznanego stypendium szkolnego dokonuje się na podstawie rachunków lub faktur, 

potwierdzających poniesienie wydatków zgodnych z decyzją administracyjną. Zatem jeżeli 

stypendium szkolne zostało przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym 

oraz/lub na pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych to w pierwszej kolejności rodzic 

musi samodzielnie opłacić dany produkt/usługę a następnie dostarczyć rachunek/fakturę do organu, 

który przyznał stypendium. Po zweryfikowaniu prawidłowości dokumentu finansowego oraz 

zgodności poniesionego wydatku z wydaną decyzją, organ zwróci wydane środki finansowe.  

Realizacja przyznanego świadczenia (dostarczanie faktur/rachunków oraz zwrot środków) następuje 

w terminach wskazanych w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie. Przy czym, jeżeli 

osoba której zostało przyznane świadczenie nie dostarczy faktur/rachunków w terminach określonych 

w decyzji, to stypendium szkolne nie będzie podlegało realizacji co oznacza, że przyznane środki 

finansowe przepadną. 

Wracając do sytuacji Pani Iwony: 

Czy rodzina spełnia kryterium finansowe? 

 Rodzina utrzymuje się z wynagrodzenia w wysokości 1.074,33 zł netto miesięcznie, 

świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie na dwoje dzieci (łącznie 1.000 zł) 

oraz alimentów w kwocie po 300 zł na każde dziecko (łącznie 900 zł). Zgodnie z ustawą, 

świadczenie wychowawcze nie wlicza się do dochodu, zatem biorąc pod uwagę 

wynagrodzenie z pracy i alimenty, łączy dochód rodziny wynosi 1.974,33 zł, co  
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w przeliczeniu na jedną osobę daje 493,58 zł, co oznacza że rodzina jak najbardziej spełnia 

kryterium finansowe do przyznanie stypendium szkolnego.  

W jakiej wysokości może zostać przyznane stypendium? 

 dochód na osobę w rodzinie Pani Iwony znajduje się w przedziale od 422,40 zł do 528 zł, co 

wskazuje na niższą kwotę stypendium (do 186 zł), przy czym należy zwrócić uwagę że 

występują dodatkowe okoliczności (niepełna rodzina) zatem Pani Iwona może ubiegać się  

o maksymalną wysokość stypendium (do 248 zł) 

Czy Pani Iwona może ubiegać się o świadczenie na troje dzieci? 

 Z pewnością może wnioskować o stypendium dla 12-letniego syna Damiana, będącego 

uczniem szkoły podstawowej 

 W przypadku 19-letniej Ani zależy to od decyzji córki, która może samodzielnie wystąpić  

z wnioskiem, upoważnić Panią Iwonę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

świadczenia lub w ogóle nie wyrazić zgody na ubieganie się o stypendium. 

 W przypadku 6-letniego Kacpra będącego w szkolnej zerówce świadczenie nie przysługuje, 

ponieważ syn nie jest uczniem.  

Czy Pani Iwona wzorem poprzednich lat w ramach stypendium będzie mogła zakupić przybory 

szkolne i pomoce dydaktyczne? 

 Z uwagi na zmianę katalogu pomocy rzeczowej Pani Iwona nie będzie mogła zakupić ani 

przyborów szkolnych ani programów komputerowych. Z rzeczy, z których korzystała 

pozostały jedynie książki pomocne w realizacji procesu dydaktycznego. Może natomiast 

rozważyć skorzystanie z nowych form pomocy np. zakupu laptopa do nauki. 

Czy zmiana organu realizującego świadczenie zmieniła sposób udzielania i realizacji 

stypendium szkolnego? 

 Zmiany wprowadzone w ubiegłym roku nie dotyczyły sposobu udzielania i realizacji 

świadczenia. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, rozpatrując wniosek o stypendium 

szkolne, nie przeprowadza wywiadu środowiskowego ani nie odwiedza rodziny w miejscu 

zamieszkania. Procedura przyznawania i rozliczania odbywa się według tych samych zasad 

które obowiązywały pracowników szkół.   

Nie wiemy czy pani Iwona zdecyduje się w tym roku złożyć wniosek o przyznanie stypendium 

szkolnego, ale gdyby Państwo byli zainteresowani tym świadczeniem to zapraszamy do punktów 

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Warszawie, gdzie można uzyskać dodatkowe 

informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku. 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 

Uchwała Nr XLIX/1309/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu 

udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy. 

Uchwała Nr XXXIV/1033/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st. 

Warszawy. 



sytuacji na rynku pracy
spraw finansowych, zadłużeń, upadłości konsumenckiej
spraw mieszkaniowych
rodzinnych
świadczeń/zasiłków
dziedziczenia, własności

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:

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

NIEODPŁATNE PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE W WARSZAWIE

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

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

KONTAKT TELEFONICZNY

W CZYM MOŻEMY POMÓC

 


