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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, edukacja prawna
Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Miejsca świadczenia pomocy:

Punkt 1 - Bychawa
Dzień
tygodnia
Godziny
11.00 Poniedziałek
15.00

Miejsce
Bychawa - Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego
22

Wtorek

10.00 14.00

Krzczonów - Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w
Krzczonowie, ul. Żeromskiego 11

Środa

10.00 14.00

Wysokie - Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1

Czwartek

10.00 14.00

Zakrzew - Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 26

Piątek

10.00 14.00

Bychawa - Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego
22

Punkt 2 - Jastków
Dzień
tygodnia
Godziny
13.00 Poniedziałek
17.00

Miejsce
Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 3

Wtorek

14.00 18.00

Garbów - Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie
Krakowskie Przedmieście 5

Środa

10.00 14.00

Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 3

Czwartek

8.00 - 12.00

Garbów - Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie
Krakowskie Przedmieście 5

Piątek

10.00 14.00

Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 3
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Punkt 3 - Konopnica

Dzień
tygodnia
Poniedziałek

Wtorek

Środa
Czwartek
Piątek

Godziny
10.00 14.00

Miejsce
Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy,
Kozubszczyzna 127 B

10.00 14.00

Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy,
Kozubszczyzna 127 B

10.00 14.00
10.00 14.00
10.00 14.00

Wojciechów - Urząd Gminy w Wojciechowie,
Wojciechów 5
Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy,
Kozubszczyzna 127 B
Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy,
Kozubszczyzna 127 B

Zapisy na wizyty:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 528 67 14
Na jaką pomoc możemy liczyć?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
sądowoadministracyjnym,
 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z
urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020).
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:
 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.
Kto może skorzystać?
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne
oświadczenie.
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Inne informacje
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na
niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww.
oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem – może
zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.
Edukacja prawna
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. Edukacja
młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat podstawowych praw oraz obowiązków, funkcjonowania
profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu
zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania
porządku prawnego.
Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne poruszające
zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenie i poglądy
z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność
rozwiązywania problemów.
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2. Przedawnienie roszczeń- zmiana przepisów
Na mocy ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw, w dniu 9 lipca 2018 r weszła w życie nowelizacja przepisów kodeksu
cywilnego, która dokonała istotnej zmiany w zakresie terminów przedawnienia roszczeń.
Powyższa zmiana dotyczy głównie znacznego skrócenia podstawowego terminu
przedawnienia z 10 lat do 6 lat. Należy jednak zaznaczyć, iż nie dotyczy to terminów określonych
odmiennie w innych przepisach szczególnych..
Nie zmienia się jednak termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, który nadal daje wierzycielowi uprawnienie do dochodzenia swych
roszczeń przez okres 3 lat. Warto jednak podkreślić, iż nawet przedsiębiorców dotkną i już
dotknęły przedmiotowe zmiany, bowiem modyfikacji ulegnie sposób obliczania końcowego
terminu przedawnienia. Wytłumaczyć należy, że w przeciwieństwie do zasad dotychczasowych,
każdorazowo koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku
kalendarzowego. Jako przykład można podać taką sytuację : dany przedsiębiorca posiada
roszczenie, które to stało się wymagalne w dniu 9 lipca 2018 r. zgodnie z nowymi przepisami
przedawni się z dniem 1 stycznia 2022 r. (a nie jak dotychczas w dniu 10 lipca 2021 r.). Jednak
przedstawiony powyżej końcowy termin przedawnienia nie dotyczy przypadków, w których termin
przedawnienia jest krótszy niż 2 lata – tu pozostają zasady dotychczasowe.
Analogicznie sytuacja kształtuje się w odniesieniu do roszczeń o świadczenia okresowe tkie
jak np. czynsz najmu. W tej materii również ustawodawca nie zmienił funkcjonującego 3-letniego
okresu przedawniania, ale i tu także nastąpiła modyfikacja terminu końcowego.
Dokonując tych zmian ustawodawca uzasadniał, iż głównym argumentem świadczącym za
zmianą są "trudności dowodowe, gdyż po upływie zbyt długiego okresu trudno jest nie tylko
wykazać roszczenie, ale przede wszystkim jego ewentualne wygaśnięcie". To nowe rozwiązanie
według ustawodawcy ma mieć również "charakter dyscyplinujący strony".
Należy jeszcze podkreślić, że zgodnie z przepisem art.117 (1) kodeksu cywilnego
w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu
terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego
względy słuszności. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa wyżej, sąd powinien rozważyć
w szczególności:
1. długość terminu przedawnienia;
2. długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;
3. charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego,
w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu
roszczenia.
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Czyli od decyzji sądu , który rozpatruje sprawę ( oczywiście po rozważeniu interesu
stron) będzie należeć uwzględnienie lub tez brak tego uwzględnienia upływu terminu
z powołaniem się na zasady słuszności. Jest to bardzo korzystan zmiana przepisów dla
wszystkich konsumentów, gdyż tak naprawdę oznacza iż każdy konsument zostaje niejako
uwolniony od obowiązku podniesienia zarzutu przedawnienia w postępowaniu sądowym.
Przed zmianą omawianych przepisów brak zgłoszenia takiego zarzutu powodował, że sąd nie
badał tej kwestii z urzędu. Oznaczało to bardzo często egzekwowanie od konsumentów juz
dawno przedawnionych roszczeń. Co więcej, umożliwiało to wielu nieuczciwym
przedsiębiorcom "skupowanie wierzytelności" i masowe pozwy o zapłatę często już
przedawnionych zobowiązań. Dlatego po nowelizacji przepisów sąd jest zobowiązany do
zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli po analizie materiału dowodowego sąd
stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia, powództwo zostanie oddalone i żadna czynność
dłużnika nie będzie już do tego potrzebna
Jednak należy pamiętać, że
zmiana powyższa nie może być jednoznaczna
z prowadzeniem przez sąd „z urzędu” postępowania dowodowego w procesie cywilnym.

Strona

Natomiast całkiem odmiennie uregulowane zostały przepisy przejściowe w zakresie
roszczeń przysługujących konsumentom. Do przysługujących konsumentom roszczeń
powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych,
których terminy przedawnienia są określone w art. 118 i art. 125 § 1 k.c. stosuje się przepisy
w brzmieniu dotychczasowym. Dodatkowo , roszczenia przedawnione przysługujące
przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej nie
podniesiono zarzutu przedawniania, podlegają z tym dniem skutkom przedawniania
określonym w nowych przepisach. Co to oznacza w praktyce?Sądy we wszystkich trwających
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Kolejną jakże istotną zmianą w przepisach o przedawnieniu roszczeń jest zmiana
w odniesieniu do zapadłych już wyroków. Zgodnie z poprzednio obowiązującymi normami
roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego lub ugody zawarte
przed sądem przedawniały się z upływem 10 lat. Obecnie, termin ten znacznie się skrócił
i wynosi również lat 6.
Należy jeszcze wspomnieć o bardzo istotnej kwestii dotyczącej przepisów
przejściowych. Generalnie wszystkie roszczenia, które powstały przed wejściem w życie
ustawy w nowym brzmieniu i w tym dniu jeszcze nie były przedawnione, będą podlegały
przedawnieniu już na nowych zasadach. Co to oznacza w praktyce? Sytuacja byłaby dość
kłopotliwa dla wierzycieli, ponieważ część biegnących już terminów uległaby skróceniu.
Wyjaśniając należy podkreślić, iż nowe przepisy wprowadzają zasadę, zgodnie z którą jeżeli
termin przedawnienia byłby krótszy niż dotychczas, to bieg terminu przedawnienia
rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie,
którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby
przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie
następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.
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sprawach dotyczących roszczeń względem konsumentów badały będą kwestię przedawnienia
z urzędu.
Warto jeszcze podnieść kwestię oznaczenia daty wymagalności roszczenia w sprawach
o zasądzenie roszczenia. Nowelizacja ustawy dokonała zmiany co do treści pozwu i zgodnie z
przepisem art 187 par 1 pkt 1 (1) występuje obecnie wymóg oznaczenia w pozwie
wnoszonym do sądu daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia.
Powyższe zmiany przepisów z całą pewnością dokonają sporych zmian w całym
obrocie gospodarczym. Na chwile obecną trudno jest jednak jednoznacznie zaopiniować te
nowe regulacje prawne. Możemy nawet nie do końca zrozumieć zamysł ustawodawcy
dotyczący skrócenia terminu przedawnienia roszczeń stwierdzonych wyrokiem sądu czy
ugodą zatwierdzoną przez sąd. Zastanawiające może być równeiż wprowadzenie
odmiennych zasad upływu terminu przedawnienia w zależności od tego, czy termin jest
krótszy niż dwa lata czy nie.
Wątpliwości może budzić także wprowadzenie szczególnych zasad przedawnienia
roszczeń w stosunkach przedsiębiorca – konsument. Jednak można założyć, iż w związku
z wyłączeniem co do zasady możliwości uwzględniania przez sądy przedawnionych roszczeń
przysługujących przedsiębiorcom przeciwko konsumentom, istotnie spadnie liczba pozwów
wnoszonych przez firmy windykacyjne obejmujących takie przedawnione roszczenia.

Strona
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Autor: Magdalena Piech – radca prawny
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3. 500+ na każde dziecko – od kiedy?
W dniu 1 kwietnia 2016 r. wszedł w życie Program „Rodzina 500+”, który przyczynił się do
znacznej poprawy sytuacji materialnej wielu rodzin w Polsce. Program „Rodzina 500+”
realizuje trzy podstawowe cele:




wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 r. do
1,45 w 2017 r.)
ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo
skrajne spadło z 6,5% do 4,3%) oraz
stanowi inwestycję w rodzinę.

Świadczenie wychowawcze, czyli 500+ - dzisiaj
Aktualnie z Programu „Rodzina 500+” świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i
kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu
uzyskiwanego w rodzinie. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest również na pierwsze
lub jedyne dziecko w rodzinie, ale po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800,00 zł netto
miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1.200,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie,
której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie wychowawcze, czyli 500+ - proponowane zmiany

W dniu 19 marca 2019 r. Rząd opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (dalej jako projekt ustawy).
Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje, że od dnia 1 lipca 2019 r. świadczenie
wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do ukończenia 18. roku życia, bez
względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Strona

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli
dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowiednio matki, ojca lub
opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka. Aktualnie świadczenie
wychowawcze wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Jednakże w projekcie ustawy znalazł
się zapis uprawniający Radę Ministrów do zwiększenia kwoty świadczenia wychowawczego
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Komu i w jakie wysokości będzie przysługiwać świadczenie wychowawcze?
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w drodze rozporządzenia w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

Termin i sposoby składania wniosków w 2019 r.
W 2019 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym o ustalenie
prawa do świadczenia na nowych zasadach, tj. w szczególności bez kryterium dochodowego
na okres od dnia 1 lipca 2019 r., oraz wnioski osób które mają przyznane świadczenie na
aktualny okres trwający do dnia 30 września 2019 r., będzie można składać w formie
papierowej od dnia 1 sierpnia, zaś drogą elektroniczną już od dnia 1 lipca. Wnioski
o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można złożyć zarówno droga tradycyjna
(np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową), jak i droga elektroniczna
przez sprawdzony przy Programie „Rodzina 500+” kanał bankowości elektronicznej, portal
Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PUE ZUS

Projekt ustawy zawiera regulacje szczególne, zgodnie z którymi, złożenie wniosku w okresie
od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. gwarantuje przyznanie świadczenia
wychowawczego i jego wypłatę w odpowiednim terminie z wyrównaniem od dnia 1 lipca
2019 r. W odniesieniu do wniosków składanych po dniu 30 września 2019 r. obowiązywać
będzie funkcjonująca od początku istnienia Programu „Rodzina 500+” generalna zasada, że
świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku bez wyrównania za miesiące minione.

Dodatkowo powyższy projekt ustawy przewiduje wprowadzenie następujących zmian w
ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin:
1. Przyznanie świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku
dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Strona

Zgodnie z projektem ustawy prawo do dodatku w wysokości świadczenia
wychowawczego przysługiwać będzie dzieciom do 18 roku życia umieszczonym
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach
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Od dnia 1 kwietnia 2016 r. – dodatek wychowawczy (w wysokości świadczenia
wychowawczego) przyznawany był rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne
domy dziecka, a w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego
przyznawany był dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, placówkach
opiekuńczowychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.
Dodatek wychowawczy będzie przyznawany na wniosek dyrektora placówki, który
należy złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na
miejsce położenia placówki. Dodatek wychowawczy, w szczególności, powinien być
przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie
ich szans edukacyjnych i rozwojowych.
2. Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia
dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, na złożenie wniosku
o świadczenie wychowawcze. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało
przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,
objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
W aktualnym stanie prawnym świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady
od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzice, którzy chcą otrzymać
świadczenie wychowawcze w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, zostało objęte
opieką lub zostało przysposobione zmuszeni są do bezzwłocznego udania się do
gminy w celu złożenia stosownego wniosku. Brak bowiem złożenia wniosku
w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, zostało objęte opieką lub zostało
przysposobione oznacza brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
Proponowane rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego
i opiekuna faktycznego dziecka.
3. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości,
świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci
rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed
rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Strona
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W aktualnym stanie prawnym, w przypadku śmierci rodzica, na którego wydano
decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze, z dniem śmierci prawo do
przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne
i niepodlegające dziedziczeniu. W konsekwencji drugi z rodziców dziecka musi złożyć
wniosek o wypłatę świadczenie, na podstawie którego świadczenie przyznawane jest
od miesiąca złożenia przez niego wniosku. Powyższe dotyczy również wniosku, który
nie został rozpatrzony, a wnioskodawca zmarł przed wydaniem rozstrzygnięcia
sprawy przez organ właściwy.
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Proponowane rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego
i opiekuna faktycznego dziecka.
4. Zmiana okresu świadczeniowego na jaki ustalane jest prawo do świadczenia
wychowawczego.
Począwszy od 2021 r., okres świadczeniowy na który przyznawane będzie corocznie
świadczenie wychowawcze, będzie rozpoczynał się 1 czerwca i potrwa do 31 maja
następnego roku (obecnie okres ten trwa od 1 października do 30 września
następnego roku). Jednakże świadczenie wychowawcze ustalone w wyniku
wniosków złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. będzie przysługiwało do 31 maja
2021 r.
5. Wprowadzenie przepisów proceduralnych regulujących sposób postępowania
w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się/otrzymującej
świadczenie wychowawcze.
Proponowane zmiany przewidują że w przypadku powzięcia, w trakcie trwania okresu
świadczeniowego, informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano
już świadczenie wychowawcze, które to świadczenie jest na bieżąco wypłacane w
kolejnych miesiącach danego okresu świadczeniowego, dotychczasowy organ
właściwy przekazuje wydaną decyzję/rozstrzygnięcie wraz z aktami sprawy (tj.
wniosek wraz z załącznikami) organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce
zamieszkania, w celu jej dalszej realizacji. Organ właściwy ze względu na nowe
miejsce zamieszkania realizuje otrzymaną decyzję/rozstrzygnięcie bez konieczności
wydawania kolejnej decyzji/rozstrzygnięcia oraz jest właściwy do uchylenia/zmiany
prawa do świadczenia oraz do ustalania i dochodzenia świadczeń nienależnie
pobranych jeżeli odpowiednio uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa
rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, członek rodziny
nabył prawo do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała
świadczenie lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń.

Strona

Proponowane zmiany przewidują rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej
ustalającej prawo do świadczenia wychowawczego. Osoba ubiegająca się
o przyznanie świadczenia wychowawczego otrzymywać będzie automatycznie
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6. Likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji
administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania na wzór sprawdzonego już rozwiązania
funkcjonującego w programie „Dobry start” – polegającego na wydawaniu informacji
o przyznaniu świadczenia.
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generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu
świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła
odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia
wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Jednakże w celu
zapewnienia prawa do odwołania obowiązek wydawania decyzji administracyjnych
pozostanie w sprawach odmowych, uchylenia, zmiany prawa do świadczenia
wychowawczego oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
W ocenie Rządu rozszerzenie Programu „Rodzina 500+” na każde dziecko znacznie poprawi
jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie
kompleksowej polityki państwa dla polskich rodzin.

Strona
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Autor: Anna Rentflejsz – Radca Prawny
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4. Mama 4+, czyli emerytura dla matek co najmniej czwórki dzieci
- warunki, zasady.
W dniu 1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim
świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303), potocznie nazywanym emeryturą
matczyną to nowa forma wsparcia dla osób, które nie podjęły bądź zrezygnowały
z działalności zarobkowej ze względu na wychowywanie co najmniej czwórki dzieci.
Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?
Co do zasady prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mogą uzyskać kobiety –
matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały, co najmniej czwórkę dzieci, po
osiągnięciu wieku 60 lat. Ojciec, który wychował, co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł
skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku:




śmierci matki dzieci albo
porzucenia dzieci przez matkę lub
w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Przez dziecko rozumie się - dziecko własne lub współmałżonka lub dziecko przysposobione
lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej.
Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy:



matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki
utrzymania, albo
ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej
emerytury (od dnia 1 marca 2019 r. – 1.100,00 zł).

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości, co
najmniej najniższej emerytury.

Strona

1. obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane osobom, które zamieszkują na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają tutaj ośrodek interesów życiowych przez
okres, co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku), jeżeli są:
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Co zrobić, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?
Świadczenie może być przyznane w drodze decyzji administracyjnej – na wniosek matki
albo ojca dzieci – przez prezesa ZUS albo prezesa KRUS - po indywidualnym zbadaniu
sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie.
Wniosek można złożyć już od dnia 1 marca 2019 r. w każdej jednostce organizacyjnej KRUS
lub ZUS.
Świadczenie może przyznać prezes KRUS, tylko, jeżeli matka lub ojciec dzieci, legitymuje się
okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, chyba, że emeryturę lub rentę
wypłaca jej wyłącznie jednostka organizacyjna ZUS.
Oprócz złożenia wniosku niezbędne jest również złożenie oświadczenia o sytuacji rodzinnej,
majątkowej i materialnej, w którym należy potwierdzić m.in. czy wnioskodawca:








pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi inną działalność zarobkową;
jest uprawniony do emerytury lub renty;
posiada gospodarstwo rolne;
prowadzi dział specjalny produkcji rolnej;
uzyskuje inne dochody;
przebywał w areszcie lub zakładzie karnym:
dłuższy czas mieszkał poza Polską.

Nadto należy wskazać - jeśli były - przerwy w wychowywaniu dzieci. Jeśli o świadczenie
ubiega ojciec to musi wyjaśnić dlaczego (wskazać powód). Powyższe okoliczności mogą
zostać potwierdzone również odpowiednimi zaświadczeniami (np. z urzędu skarbowego,
urzędu gminy). Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach
PESEL dzieci oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia
np. orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem w
przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej zawodowej, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia
potwierdzające osiągane dochody. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi
odpowiedzialność karna.
Kiedy nie otrzymasz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?
Organ rentowy może odmówić przyznania świadczenia:
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osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub władzę rodzicielską ograniczył
przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.
Strona
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Świadczenie nie przysługuje:
 osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości, co najmniej najniższej
emerytury,
 osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności
(z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego).
Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?
Świadczenie nie będzie wyższe od najniższej emerytury (w 2019 r. kwota świadczenia ma
wynosić 1 100 zł brutto), a jego wysokość ma być corocznie waloryzowana na zasadach
i w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie
przepisów emerytalnych. W przypadku, gdy matka lub ojciec uprawniony jest do emerytury
lub renty w kwocie niższej od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty
najniższej emerytury (dostanie wyrównanie do 1.100,00 zł.).
Z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego potrącany jest:



podatek dochodowym od osób fizycznych oraz
składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie
wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez matkę dzieci, lub 65 lat przez ojca
dzieci.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie pod warunkiem
zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.
O czym musisz powiadomić organ rentowy (ZUS/KRUS), jeśli przyznano Ci rodzicielskie
świadczenie uzupełniające?





nabyciu gospodarstwa rolnego,
podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności
gospodarczej, w tym za granicą,
wysokości osiąganych z powyższych tytułów przychodów, w tym za granicą,
uzyskaniu prawa do emerytury, renty z innego organu rentowego (w tym z instytucji
zagranicznej),
tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności,

Strona
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Osoba, której przyznano prawo do świadczenia, jest obowiązana do informowania organu
rentowego o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia lub wysokość
wypłacanego świadczenia, przede wszystkim o:
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zamieszkaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WAŻNE!!!
Emerytury matczyne, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie są dodatkiem do już
pobieranych świadczeń.
Co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją?
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
masz prawo:



w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji zgłosić wniosek do prezesa ZUS/KRUS
o ponowne rozpatrzenie sprawy,
w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego za pośrednictwem prezesa ZUS/KRUS.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną po ponownym rozpatrzeniu Twojej sprawy, masz
prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
WAŻNE!!!
Do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych złóż odwołanie, jeśli nie
zgadzasz się z decyzją oddziału ZUS/KRUS w sprawie:
ponownego ustalenia wysokości rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
ustania prawa do tego świadczenia,
wypłaty tego świadczenia,
zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
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Autor: Anna Rentflejsz– Radca Prawny
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5. Dostęp do informacji publicznej - krok po kroku.
Kwestię dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (tj. z dnia 29 czerwca 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).
Zgodnie z art. ust. 1 ww. ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi
informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie
określonych w niniejszej ustawie.
Powyższy przepis koresponduje z art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który
stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy
publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie
informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych
osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
Zgodnie natomiast z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, prawo do uzyskiwania informacji obejmuje
dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej
pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
Wracając do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazać należy, że
w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że informację publiczną stanowi
treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub
podmiotu niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi bądź
w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio
przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem
zadań.
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Wskazać należy, że zanim wystąpimy do danego organu administracji publicznej, warto
w pierwszej kolejności spróbować odszukać interesującej nas informacji publicznej na tzw.
„Biuletynie Informacji Publicznej” (BIP) danej instytucji. BIP jest specjalną stroną
internetową, na której zamieszczane są informacje związane z działaniami danej instytucji.
Jeśli natomiast interesująca nas informacja nie zostanie na stronie BIP zamieszczona (lub gdy
zostanie zamieszczona, lecz jej nie odnajdziemy), a spełnia naszym zdaniem definicję
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Za przykład informacji publicznej o którą najczęściej występują obywatele do organów
władzy publicznej można wskazać umowy cywilno-prawne zawierane przez organy władzy
publicznej z osobami fizycznymi lub osobami prawnymi, faktury VAT (lub rachunki) opłacone
ze środków publicznych, treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacja
przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją
przeprowadzających.
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„informacji publicznej” z ustawy o dostępie do informacji publicznej, należy z wnioskiem o jej
udostępnienie wystąpić do danej instytucji.
Na marginesie wskazać należy, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych
nieprawidłowe jest załatwienie wniosku poprzez odesłanie do stron Biuletynu Informacji
Publicznej, gdy do uzyskania żądanej informacji konieczne jest zapoznanie się przez stronę
z licznymi udostępnionymi na stronie BIP dokumentami źródłowymi, a następnie dokonanie
selekcji zawartych w nich danych lub też gdy uzyskanie informacji polegać ma na
interpretacji obszernych danych dostępnych w BIP, a następnie samodzielnym jej
"wytworzeniu” na ich podstawie. Jak również, wskazanie podmiotowi żądającemu udzielenia
informacji publicznej strony Biuletynu Informacji Publicznej jako jej źródła stanowi
prawidłowe załatwienie wniosku tylko i wyłącznie w przypadku, gdy informacje tam zawarte
odnoszą się bezpośrednio (wprost) i konkretnie do meritum żądania (por. w wyroku WSA
w Białymstoku z dnia 27 marca 2008 r., sygn. II SAB/Bk 7/08).
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Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna,
która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej
bez pisemnego wniosku. W każdym jednak przypadku, kiedy stwierdzimy, że interesująca
informacja publiczna nie została udostępniona, należy złożyć do danej instytucji wniosek o jej
udostępnienie. Co ważne, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, od osoby wykonującej prawo do
informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Wniosek możemy wysłać mailem, pocztą tradycyjną, faksem lub zanieść osobiście do urzędu.
Ustawa nie przewiduje jednej szczególnej formy wniosku. Pamiętać jedynie należy, że we
wniosku powołać się trzeba na podstawę prawną (niekoniecznie musimy wskazywać
dokładny art. z ustawy, można wskazać ogólnie, że występujemy o informację publiczną
w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej) oraz wskazać w jakiej formie
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W art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazane zostały podmioty obowiązane
do udostępniania informacji publicznej. Do tych podmiotów zaliczamy: organy władzy
publicznej; organy samorządów gospodarczych i zawodowych; podmioty reprezentujące
zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa; podmioty reprezentujące państwowe osoby
prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne
państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania
publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb
Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo
zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i
konsumentów. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje
związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240 oraz
z 2017 r. poz. 2371) oraz partie polityczne.
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chcielibyśmy tę informację otrzymać (np. pisemnie lub mailem). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek
następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot
obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz
o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku.
W przypadku, gdy organ zobowiązany do udostępnienia informacji odmawia jej
udostępnienia, to zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
odmowa taka powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej. Oznacza to, że organ,
który otrzymał wniosek, powinien wydać formalną pisemną decyzję, adresowaną do osoby,
która ten wniosek złożyła, zawierającą informację o odmowie udostępnienia informacji oraz
uzasadnienie tej odmowy. Od wydanej decyzji odmownej można złożyć odwołanie (zgodnie
z ogólnymi zasadami przewidzianymi w Kodeksie postępowania administracyjnego),
a następnie (w przypadku niekorzystnego dla nas rozpatrzenia odwołania), skargę do sądu
administracyjnego).
Natomiast gdy organ zobowiązany do udostępnienia informacji nie odpowiada na wniosek
o udostępnienie informacji (tj. ani nie udostępnia informacji, ani nie wydaje decyzji
odmownej), sobie żądającej informacji przysługuje prawo złożenia skargi do wojewódzkiego
sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Strona
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6. Ubezwłasnowolnienie – podstawy, procedura oraz skutki
Praktyka zawodowa pokazuje, iż problematyka ubezwłasnowolnienia osoby fizycznej jest
niezwykle istotna ze względu na jego fundamentalny wpływ na praw człowieka. Oznacza
całkowite lub znaczne ograniczenie praw i wolności człowieka i obywatela.
Ubezwłasnowolnienie powinno nastąpić w interesie oraz w celu ochrony osoby, której
dotyczy postępowanie. Instytucja ubezwłasnowolnienia nie może służyć zabezpieczeniu
interesów osób trzecich oraz organów państwa.
Tematyka ubezwłasnowolnienia jest również przedmiotem licznych pytań osób
korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej. W niniejszym artykule zostaną
przedstawione kluczowe zagadnienia w zakresie podstaw, procedury oraz skutków
ubezwłasnowolnienia.

Strona

Przesłanki ubezwłasnowolnienia określono w przepisach kodeksu cywilnego.
W polskim systemie prawnym wyodrębniono dwa typy ubezwłasnowolnienia – całkowite
i częściowe. Zgodnie z art. 13 § 1 kodeksu cywilnego Osoba, która ukończyła lat trzynaście,
może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju
umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub
narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Wymogiem formalnym
w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego jest osiągnięcie przez tę osobę
odpowiedniego wieku – ukończenie trzynastu lat. Do merytorycznych przesłanek
ubezwłasnowolnienia całkowitego zaliczone zostały: choroba psychiczna, niedorozwój
umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne (w szczególności pijaństwo
i narkomania) powodujące, że osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.
Chodzi o każdy rodzaj zaburzeń psychicznych, których trwałą konsekwencją jest niemożność
kierowania swoim postępowaniem.
Natomiast art. 16 § 1 kodeksu cywilnego reguluje instytucje ubezwłasnowolnienia
częściowego, wskazując, że Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo
z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń
psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia
ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.
Z powyższej definicji wynika, że ubezwłasnowolnienie częściowe można orzec jedynie wobec
osoby pełnoletniej. Przesłankami merytorycznymi są natomiast: choroba psychiczna,
niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne (w szczególności
pijaństwo i narkomania); taki stan osoby, który nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia
całkowitego oraz potrzeba pomocy do prowadzenia spraw takiej osoby. Chodzi tutaj
o osoby, które z powodu w/w zaburzeń psychicznych są w stanie w pewnym, nawet
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ograniczonym stopniu kierować swoim postępowaniem, potrzebują natomiast pomocy
w prowadzeniu swoich spraw.

Strona

Postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie należy do kategorii postępowań
rozpoznawanych w trybie nieprocesowym. Sprawa o ubezwłasnowolnienie, z uwagi na
doniosłość skutków tej instytucji, toczy się przed sądem okręgowym i jest zawsze
rozpoznawana w składzie trzech sędziów zawodowych. Wniosek o ubezwłasnowolnienie
należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, której
dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania w sądzie
okręgowym właściwym dla miejsca jej pobytu. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu może
zapaść wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy.
Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wyraźnie zakreślają krąg podmiotów
uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie. Należą do nich: małżonek;
krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; przedstawiciel ustawowy osoby, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie. Ponadto krewni osoby, której dotyczy wniosek
o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela
ustawowego (do których zalicza się: rodziców mających władzę rodzicielską nad dzieckiem,
opiekuna, kuratora). Na zasadach ogólnych procesu cywilnego wniosek
o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć także prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.
Przepisy nie formułują wymogów szczególnych dot. wniosku o ubezwłasnowolnienie.
Niewątpliwie powinien zawierać on żądanie ubezwłasnowolnienia całkowitego albo
częściowego, wskazanie przyczyny ubezwłasnowolnienia oraz wskazanie okoliczności na
podstawie, których wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku oraz spełniać
wymogi pisma procesowego. Uprawnienie do złożenia wniosku wykazuje się między innymi
na podstawie dokumentów świadczących o pokrewieństwie, zawarciu związku małżeńskiego
(akty stanu cywilnego).
Niezwłocznie po wszczęciu postępowania należy wysłuchać osoby, której dotyczy
postępowanie. Wysłuchanie winno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz
ewentualnie w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchiwana biegłego
lekarza psychiatry lub neurologa. Sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie tej osoby
lub dokonać jej wysłuchania przez sędziego wyznaczonego np. w miejscu zamieszkania,
pobytu. Wysłuchanie przez sąd osoby, której wniosek dotyczy jest bardzo istotne z uwagi na
to, że w takiej sytuacji sąd ma możliwość zyskania obrazu o jej stanie zdrowia. Niewątpliwie
z uwagi na doniosłość skutków prawnych ubezwłasnowolnienia sąd powinien podjąć próby
bezpośredniego kontaktu z osobą, której wniosek dotyczy aby samodzielnie ocenić jej stan
zdrowia/stopień niepełnosprawności. W przypadku niemożności porozumiewania się z taką
osobą, okoliczność ta musi być stwierdzona w protokole po wysłuchaniu biegłego lekarza
i psychologa.
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W zależności od podstawy ubezwłasnowolnienia wskazanej we wniosku sąd przed
zarządzeniem doręczenia wniosku zażąda od wnioskodawcy przedłożenia stosownych
dokumentów. W przypadku choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego będzie to
świadectwo lekarskie o stanie psychicznym chorego wydane przez psychiatrę lub opinia
psychologa o stopniu niepełnosprawności tej osoby, w przypadku pijaństwa/narkomanii sąd
żąda także zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej/zaświadczenia z poradni leczenia
uzależnień. Celem takiego rozwiązania jest uprawdopodobnienie istnienia przesłanek
ubezwłasnowolnienia oraz ochrona osoby, której dotyczy wniosek.
W postępowaniu dowodowym powinny zostać dokonane wszechstronne ustalenia
w zakresie stanu zdrowia, sytuacji osobistej, zawodowej i majątkowej, sposobu zaspokajania
potrzeb i rodzaju spraw, które wymagają prowadzenia przez osobę, której dotyczy wniosek
o ubezwłasnowolnienie. Powyższe jest uzasadnione koniecznością ochrony praw i interesów
osoby wobec, której toczy się postępowanie. Sąd jest zobowiązany do dokonania
wszechstronnej analizy sytuacji życiowej takiej osoby. Rozstrzygające znaczenie dla
orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu mają opinie biegłego lekarza psychiatry lub neurologa
oraz psychologa. Opinie te mają na celu ocenę stanu zdrowia psychicznego lub zaburzeń
psychicznych
albo
rozwoju
umysłowego
osoby,
której
dotyczy
wniosek
o ubezwłasnowolnienie. Dodatkowo biegli dokonują umotywowanej oceny zakresu zdolności
takiej osoby do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i prowadzenia swoich
spraw. W przypadku stwierdzenia przez biegłych, że osoba, której dotyczy postępowanie nie
cierpi na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy orzeczenie przez sąd
o ubezwłasnowolnieniu jest niedopuszczalne.
W sytuacji uwzględnienia wniosku sąd wydaje orzeczenie w postaci postanowienia,
w którym orzeka o tym czy ubezwłasnowolnienie jest całkowite czy też częściowe oraz
wskazuje podstawę ubezwłasnowolnienia. Sąd orzekający o ubezwłasnowolnieniu z urzędu
zawiadamia sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej o orzeczeniu,
przesyłając do tego sądu odpis prawomocnego postanowienia o ubezwłasnowolnieniu. Na
tej podstawie sąd opiekuńczy powinien powołać kuratora lub opiekuna dla osoby
ubezwłasnowolnionej.
Wniosek o ubezwłasnowolnienie podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł.
W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie należy również ponieść koszty związane
z badaniem uczestnika postępowania i sporządzeniem opinii przez biegłych sądowych. Jeżeli
wnioskodawca nie jest w stanie pokryć w/w kosztów postępowania może wraz z wnioskiem
o ubezwłasnowolnienie złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Skutki ubezwłasnowolnienia
Ubezwłasnowolnienie zarówno całkowite jak i częściowe niesie za sobą doniosłe
skutki prawne dla osoby fizycznej, wobec której orzeczono o ubezwłasnowolnieniu. Dla
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje ona
jeszcze pod władzą rodzicielską. Dla ubezwłasnowolnionego częściowo ustanawia się
kuratelę.
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Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie ma zdolności do czynności prawnych, co
oznacza, że nie może ona skutecznie samodzielnie dokonywać takich czynności.
Wobec czego nie może między innymi samodzielnie skutecznie zawierać umów, składać
oświadczeń woli (np. udzielać pełnomocnictwa). Ubezwłasnowolniony całkowicie jest
reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego (opiekuna lub rodzica). Czynności
prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest nieważna.
Istnieje jednak wyjątek określony w art. 14 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym gdy
osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie
zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna
z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do
czynności prawnych.
Ubezwłasnowolniony częściowo posiada ograniczoną zdolność do czynności
prawnych. Co do zasady w przypadku ograniczonej zdolności do czynności prawnych
do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności
prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, wymagana jest zgoda jej
przedstawiciela ustawowego. W przypadku zawarcia umowy przez ubezwłasnowolnionego
częściowo bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, ważność takiej umowy zależy
od jej potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego. Ponadto w takim przypadku umowa
może być potwierdzona przez ubezwłasnowolnionego częściowo po uzyskaniu przez niego
pełnej zdolności do czynności prawnych. Natomiast samodzielne dokonanie, przez
ubezwłasnowolnionego częściowo, jednostronnej czynności prawnej bez wymaganej
przepisami prawa zgody przedstawiciela ustawowego skutkuje nieważnością takiej
czynności.
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7. Kolizja z psem a odszkodowanie za uszkodzony pojazd
Niezależnie od zachowania należytej ostrożności kolizja z psem czy innym zwierzęciem
niestety może się przydarzyć każdemu kierowcy.
W takiej sytuacji należy pamiętać przede wszystkim o obowiązku udzielenia pomocy
zwierzęciu, dokładnie tak, jak gdyby ofiarą był inny człowiek!
Zatem co zrobić gdy dojdzie do nieszczęśliwego potrącenia czworonoga?
Kierowca powinien najpierw zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a następnie wezwać
odpowiednie służby, powinien włączyć światła awaryjne i wystawić trójkąt ostrzegawczy. Nie
zaszkodzi też założenie kamizelki odblaskowej, by być bardziej widocznym dla innych
kierowców. Wzywając pomoc, kierowca powinien powiedzieć, gdzie się znajduje, co ułatwi
nam np. nawigacja w telefonie lub odszukanie słupka kilometrowego.
Pamiętajmy, że zachowanie kierowcy bezpośrednio po feralnym zdarzeniu ma ogromny
wpływ na późniejszą wypłatę odszkodowania.
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt prowadzący pojazd
mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia
mu stosownej pomocy lub zawiadomienia odpowiedniej ze służb. Najlepiej zawiadomić
lekarza weterynarii, członka Polskiego Związku Łowieckiego, inspektora organizacji
społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusza policji,
straży miejskiej lub gminnej, straży granicznej, pracownika służby leśnej lub służby Parków
Narodowych, strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, strażnika łowieckiego lub strażnika
Państwowej Straży Rybackiej.
Prawo nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem „stosownej pomocy”, jednak zawsze
konieczna jest interwencja weterynarza. Brak zewnętrznych ran nie gwarantuje, że zwierzę
nie odniosło urazów wewnętrznych – zwłaszcza, że w stanie silnego szoku może chwilowo
nie odczuwać bólu, dlatego najlepiej w przypadku potrącenia zwierzaka, gdy nie jesteśmy
w stanie ustalić numeru do odpowiedniej służby zadzwonić pod numer alarmowy 112.
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Należy mieć świadomość, że nieudzielenie pomocy lub nie zawiadomienie odpowiednich
służb jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny. Dodatkowo z tego powodu
może zostać orzeczona wobec sprawcy nawiązka w wysokości do 1 tysiąca zł na cel związany
z ochroną zwierząt.
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Warto wiedzieć, że leczenie rannego zwierzęcia jest odpłatne. Koszty ponosi właściciel,
a w przypadku zwierząt bezdomnych – gmina, która jest zobowiązana zapewnić transport
i pochówek zwłok bezdomnych zwierząt.
Kolejnym pytaniem, które zapewne zada każdy kierowca jest kto jest winny potrącenia?
Winny potrącenia zwierzęcia może być zarówno jego właściciel, który go nie upilnował, jak
i kierowca, który nie zachował należytej ostrożności.
Jeżeli kolizję spowodowało nieupilnowane zwierzę, zastosowanie ma art. 431 kodeksu
cywilnego wedle, którego kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do
naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem,
czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi
odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Co ciekawe, nawet jeżeli osoba, która zwierzę chowa
lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna za zdarzenie, poszkodowany może od niej
żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza
z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego
zasady współżycia społecznego. Zatem na tej podstawie właściciel uszkodzonego samochodu
lub towarzystwo ubezpieczeniowe (w przypadku umowy auto-casco) może dochodzić
odszkodowania.
A co w sytuacji gdy zwierzę jest bezpańskie?
Niestety do wypadków często dochodzi z udziałem zwierząt bezpańskich. Wtedy to gmina
może ponieść odpowiedzialność, gdyż odpowiada za wyłapywanie bezpańskich psów
i zapewnienie im odpowiedniej opieki. Nie oznacza to jednak, że gmina odpowiada tak jak
posiadacz psa. Zastosowanie mają tu zasady ogólne wynikające z art. 415 i 416 Kodeksu
cywilnego, a więc kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej
naprawienia.

Strona

Warto także wspomnieć o obowiązkach właścicieli czworonogów, które również regulowane
są ustawowo. W ustawie o ochronie zwierząt znajdują się także zasady utrzymywania
zwierząt domowych zobowiązujące właścicieli do zapewnienia ochrony i dbania
o nieuciążliwość psów dla innych ludzi, wyprowadzanie psów na smyczy i sprzątanie po nich.
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Dlatego, aby można było obciążyć gminę odpowiedzialnością, konieczne jest zaistnienie po
jej stronie winy np. w postaci braku odpowiednich regulacji prawnych i działań
powodujących np. nadmierne nagromadzenie bezdomnych zwierząt z powodu braku
wyłapywania bezpańskich psów. Nie ma przy tym znaczenia, czy psy zostały porzucone,
zabłąkały się, czy same uciekły, gmina powinna wziąć za nie odpowiedzialność i umieścić
w schronisku (art. 11a ustawy o ochronie zwierząt).
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Z kolei w razie kolizji ze zwierzęciem kierujący pojazdem odpowiada na zasadzie ryzyka.
Oznacza to, że jeżeli zdarzenie nie było wynikiem działania siły wyższej (np. pożaru czy też
klęski żywiołowej), wyłącznej winy poszkodowanego (właściciela psa) lub osoby trzeciej,
odpowiedzialność cywilna obciąża kierowcę, nawet jeśli on sam nie ponosi winy za
spowodowanie wypadku.
Ewentualne odszkodowanie zostanie pokryte z obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego
(OC). Poza odpowiedzialnością za nie udzielenie pomocy zwierzęciu może znaleźć
zastosowanie art. 86 kodeksu wykroczeń, a więc kto, nie zachowując należytej ostrożności,
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Zatem kto ostatecznie pokryje koszty naprawy auta?
W pierwszej kolejności, w takich sytuacjach najpierw trzeba odpowiednio zabezpieczyć
miejsce zdarzenia, tak by nie stwarzać zagrożenia dla innych.
W drugiej kolejności należy ustalić właściciela psa. Ustalenie właściciela psa nie stanowi
trudności, gdy pies zerwał się prowadzony na smyczy. Sytuacja komplikuje się, gdy
właściciela nie ma w pobliżu lub wypiera się, że pies nie należy do niego. W tym momencie
pomocna powinna być policja lub straż miejska. Większość psów jest zaczipowanych co
powinno ułatwić odnalezienie właściciela psa. Należy pamiętać również o świadkach całego
zdarzenia, więc warto udać się do pobliskich domów i dowiedzieć się do kogo należy pies.
Gdy już udało się ustalić właściciela psa, można zlikwidować swoją szkodę z jego polisy OC
w życiu prywatnym. Często właściciele psów zakupują takie ubezpieczenie wraz
z ubezpieczeniem mieszkania i domu.

Strona

Interpretacja tego przepisu była podstawą odmowy wypłaty odszkodowań przez zakłady
ubezpieczeń, które podnosiły, że powstała w wyniku zderzenia z psem szkoda nie miała
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Sytuacja nieco inaczej wygląda w przypadku psa należącego do rolnika. Rolnicy podlegają
obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który stanowi, iż
z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik lub osoba pracująca
w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku
z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem
śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia. Jest tu więc po drugiej stronie wypłacalny dłużnik - towarzystwo ubezpieczeniowe.
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związku funkcjonalnego z posiadaniem gospodarstwa, gdyż pies nie jest zwierzęciem
gospodarskim.
Stanowiska tego nie podzielił Rzecznik Finansowy, który stwierdził iż „(..) obecnie
obowiązująca ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych znacznie rozszerzyła zakres
odpowiedzialności ubezpieczyciela, obejmując szkody związane już z samym posiadaniem
gospodarstwa, a nie tylko z jego prowadzeniem”. Tym samym w przypadku szkód
wyrządzonych przez zwierzęta – ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie ograniczyła
odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłącznie do zwierząt gospodarskich. W tym znaczeniu
każda szkoda wyrządzona przez zwierzę chowane w gospodarstwie (psa) winna być objęta
odpowiedzialnością gwarancyjną ubezpieczyciela.
Problem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez psa wykorzystywanego przez rolnika
użytkowo w gospodarstwie rolnym był przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów
z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. III CZP 114/16.

Strona

Jeżeli nie ustaliłeś właściciela psa, szkodę możesz zlikwidować ze swojego AC. W takiej
sytuacji należy zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela. Do zgłoszenia szkody trzeba
przygotować odpowiednią dokumentację, m.in. dowód osobisty, dowód rejestracyjny
pojazdu, opisać dokładnie zdarzenie, załączyć notatkę policyjną, wskazać świadków
zdarzenia i ewentualne zdjęcia z miejsca wypadku. Ubezpieczyciel ma do 30 dni na
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Sąd Najwyższy w uchwale tej przesądził, że przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa
wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym. Jak przyjął Sąd
Najwyższy, o tym, czy zachowanie psa może stanowić zdarzenie objęte ochroną
ubezpieczeniową, powinny decydować kryteria funkcjonalne wypracowane w orzecznictwie
w związku ze stosowaniem art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz
okoliczności konkretnej sprawy. Posiadanie i wykorzystywanie psów w gospodarstwach
rolnych jest w warunkach wiejskich normalną i powszechną praktyką. Jeżeli zwierzęta te
pełnią użytkową rolę w gospodarstwie, np. pilnując inwentarza, zbiorów lub maszyn
i urządzeń wykorzystywanych w tym gospodarstwie, zapewniając jego bezpieczeństwo, albo
jako psy pasterskie, to stanowią element gospodarstwa niezbędny do jego funkcjonowania,
a więc pozostają z nim w funkcjonalnym związku. W konsekwencji szkody przez nie
wyrządzone - w przeciwieństwie do szkód wyrządzonych przez psy chowane dla
przyjemności, a więc domowe - powinny być objęte odpowiedzialnością zakładu
ubezpieczeń. Samo zdarzenie będące źródłem szkody nie musi mieć ścisłego związku
z działalnością gospodarstwa, wymaganie takie bowiem nie wynika z art. 50 ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych. Kluczowa staje się więc funkcja danego psa.
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wypłacenie odszkodowania lub udzielenie informacji o decyzji odmownej (art. 817 kodeksu
cywilnego). Zazwyczaj ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie już po kilkunastu dniach.
Pamiętajmy, że notatka
odszkodowawczych.

policyjna

jest

podstawą

do

dochodzenia

roszczeń

Podsumowując
Kierowca, który potrącił psa, gdyż zwierzę wtargnęło niespodziewanie na jezdnię ma prawo
do uzyskania rekompensaty pieniężnej umożliwiającej naprawę szkody na pojeździe.
Poszkodowany może uzyskać odszkodowanie zasadniczo z czterech źródeł:
 odszkodowanie od właściciela – osobą, która jest odpowiedzialna za nadzór nad
zwierzęciem jest jego właściciel. Dlatego poszkodowany kierowca może domagać się
wypłaty odszkodowania bezpośrednio od niego,
 polisy OC rolnika – kiedy potrącony pies należał do rolnika poszkodowany kierowca
może ubiegać się o odszkodowanie z jego polisy OC,
 polisy autocasco – kierowcy posiadający tego typu ubezpieczenie mają prawo do
dochodzenia rekompensaty w ramach polisy AC,
 odszkodowanie od gminy - kiedy potrącony pies jest bezpański poszkodowany
kierowca może zgłosić szkodę w gminie.

Strona
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8. Dochodzenie roszczeń od sprzedawcy samochodu w przypadku
istnienia wad ukrytych

Strona

Jeżeli samochód został zakupiony przez konsumenta (osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową), na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne
zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu
w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy
sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego
przedstawia się jako producent.
Oceniając zatem, czy dane ograniczenie funkcjonalności lub właściwość samochodu
może być uznane za wadę fizyczną na podstawie kodeksu cywilnego, należy odwołać się do
treści umowy ze sprzedawcą samochodu. Przykładowo jeżeli samochód został opisany jako
będący „w stanie idealnym”, nie do zaakceptowania będą poważne wady silnika.
Nie jest również zgodny z umową samochód, w przypadku, gdy sprzedawca ukrył przed
kupującym jego powypadkową przeszłość.
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Zakup samochodu dla wielu Polaków jest wydarzeniem doniosłym, co nie zawsze
oznacza, że kojarzącym się wyłącznie pozytywnie. Kupujący wydając znaczną sumę pieniędzy
oczekuje,
że
nabędzie
samochód
zgodny
z
jego
oczekiwaniami
i zapewnieniami sprzedawcy. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy po krótkim czasie
użytkowania zakupiony samochód okazuje się posiadać wady, o których sprzedawca nas
nie poinformował. Radość z zakupu nowego samochodu szybko przeradza się w złość
i irytację, gdy okazuje się, że konieczne jest wydanie dodatkowych pieniędzy
na doprowadzenie pojazdu do odpowiedniego stanu. W takich przypadkach przepisy prawa
pozwalają na skuteczne dochodzenie roszczeń od sprzedawcy samochodu.
Odpowiedzialność sprzedawcy jest oparta na zasadach rękojmi za wady uregulowanej
w przepisach kodeksu cywilnego (art. 556-576 kodeksu cywilnego). Definicję wady fizycznej
rzeczy zawiera art. 5561 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jest to niezgodność rzeczy
sprzedanej z umową. Wśród przykładowych wad fizycznych rzeczy kodeks cywilny wymienia:
1) rzecz sprzedana nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć
ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub
przeznaczenia;
2) rzecz sprzedana nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił
kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) rzecz sprzedana nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę
przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;
4) rzecz sprzedana została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
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Podsumowując, za wady fizyczne rzeczy należy uznać wszelkie wady,
o których w momencie sprzedaży nie mogliśmy wiedzieć jako kupujący. Zgodnie bowiem
z art. 557 § 1 kodeksu cywilnego, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu
rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedawcy broniąc się
przed odpowiedzialnością związaną ze sprzedażą samochodów używanych podnoszą
argumenty, że tego rodzaju pojazd zawsze może posiadać jakieś wady.
Często w proponowanej kupującemu treści umowy znajduje się postanowienie o treści:
„Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego
samochodu i nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.”. O bezskuteczności takich
sposobów zabezpieczenia przed roszczeniami kupujących wielokrotnie wypowiadały się sądy
powszechne (przykładowo wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 1994 r.,
I ACr 640/94). Istotne jest zatem, czy kupujący został poinformowany przez sprzedawcę
o konkretnych wadach samochodu, tylko wówczas odpowiedzialność sprzedawcy może być
wyłączona.
Jeżeli zakupiony samochód ma wadę ukrytą, kupujący może złożyć sprzedawcy
oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna
pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą
pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Odstąpienie skutkuje traktowaniem umowy tak jakby
nie została zawarta. Strony zwracają sobie zatem otrzymane świadczenia. Kupujący nie może
odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Sprzedawca poinformowany o wadzie może uniknąć powyższych konsekwencji, jeżeli
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na
wolną od wad albo usunie wadę. Sprzedawca nie może uniknąć skutków złożonego przez
kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, jeżeli rzecz była już
wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący może również
samodzielnie żądać od sprzedawcy, aby ten usunął wadę lub wymienił samochód na wolny
od wad.
Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany
przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia
się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się
pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży,
a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana
kupującemu. Koszty wymiany lub naprawy samochodu ponosi sprzedawca.
Jeżeli kupujący będący konsumentem (np. przy zakupie samochodu w komisie lub
salonie, na własne cele osobiste) zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
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oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się,
że żądanie to uznał za uzasadnione.
Dochodząc roszczeń od sprzedawcy samochodu nie należy zapominać o terminach.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat. Jeżeli sprzedającym jest przedsiębiorca może się zdarzyć, że ograniczył
on swoją odpowiedzialność w treści umowy. Jeżeli kupującym jest konsument
a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może
zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Strona
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9. Stalking (uporczywe nękanie) – czym jest i jak się przed nim bronić
I. Pojęcie stalkingu
Stalking (uporczywe nękanie) stanowi przestępstwo, o którym mowa w art. 190a kodeksu
karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., zgodnie z którym, kto przez uporczywe nękanie innej osoby
lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub
istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Tej samej
karze podlega również ten, kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek
lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jeżeli
następstwem stalkingu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ściganie stalkingu następuje na wniosek
pokrzywdzonego.
Jak wynika z powyższej definicji, istotą stalkingu jest wielokrotne podejmowanie, zwykle
w krótkich odstępach czasu i przez dłuższy okres (kilku tygodni czy miesięcy) działań, które
choć same w sobie mogą nie być przestępstwem, poprzez uporczywość wzbudzają u innej
osoby strach, poczucie zagrożenia i istotnie naruszenie prywatności. Pod pojęciem nękania
należy rozumieć dręczenie drugiego człowieka, niedawanie mu spokoju, gnębienie,
prześladowanie czy zaszczuwanie. Uporczywość nękania polega na tym, że powyższe
zachowanie musi trwać przez określony czas i musi być ponadto intensywne, nieustępliwe,
permanentne, natarczywe, natrętne, stałe i odbywać się wbrew woli pokrzywdzonego.
W kwestii uporczywości stalkingu, wypowiedział się Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt II AKa 18/14 stwierdzając, że:
„O uporczywym zachowaniu się sprawcy świadczyć będzie z jednej strony jego szczególne
nastawienie psychiczne, wyrażające się w nieustępliwości nękania, tj. trwaniu w swego
rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień pochodzących od pokrzywdzonego lub innych osób
o zaprzestanie przedmiotowych zachowań, z drugiej natomiast strony - dłuższy upływ czasu,
przez który sprawca je podejmuje. Skutkiem zachowania się sprawcy musi być wytworzenie
u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia
jego prywatności.”. Z uwagi na wielość zachowań, jakie może przybierać uporczywe nękanie
nie sposób jednoznacznie wskazać jak długo musi trwać by uznać je za przestępstwo. Ocena
w tym zakresie powinna być więc zawsze dokonywana indywidualnie, na tle okoliczności
konkretnej sprawy.

Strona

Jak wskazano powyżej, stalking może przybierać różnorakie formy. Istnieją jednak pewne
typy (rodzaje) zachowań, które podejmowane łącznie, przez dłuższy czas i w krótkich
odstępach czasu, wbrew woli danej osoby mogą świadczyć o występowaniu stalkingu. Należą
do nich:

33

II. Przykłady (formy) stalkingu

POWIAT
LUBELSKI

 uporczywe telefonowanie lub np. tzw. „głuche telefony”,
 uporczywe wysyłanie listów, SMS-ów, e-maili, czy wiadomości w komunikatorach
internetowych,
 uporczywe śledzenie czy nachodzenie w różnych miejscach i o różnych porach,
 uporczywe wypytywanie się o ofiarę w jej otoczeniu (np. w miejscu pracy,
u sąsiadów, znajomych czy rodziny),
 uporczywe podszywanie się pod inną osobę i wykorzystywanie jej wizerunku,
 uporczywe rozpowszechnianie oszczerstw, kłamstw czy plotek,
 uporczywe robienie zdjęć czy nagrań z ukrycia,
 uporczywe zamieszczanie zdjęć czy komentarzy w Internecie.
Należy mieć na uwadze, że stalking (uporczywe nękanie) to przestępstwo wieloczynowe, zaś
zwykle działanie przestępcy przybiera różne formy i nie ogranicza się tylko do jednego
z zachowań. Ponadto, katalog zachowań mogących składać się na stalking jest otwarty,
dlatego możliwe są również inne uciążliwe sposoby (formy) nękania niż tylko te przykładowo
wymienione powyżej.

Strona

Stalking stanowi przestępstwo. Jeżeli padliśmy jego ofiarą, przede wszystkim należy
pamiętać by nie reagować i nie odpowiadać na zaczepki, docinki czy uwagi sprawcy, nie
odpisywać do niego ani nie oddzwaniać. Pomocna bywa zmiana numeru telefonu, adresu email czy drogi do pracy/szkoły jeśli przestępca na nas śledzi. W dalszej kolejności - jeżeli
znamy tożsamość sprawcy - możemy skierować do niego oficjalne wezwanie do zaniechania
naruszeń z pouczeniem o konsekwencjach prawnych dalszego uporczywego nękania.
Następnym krokiem jest zabezpieczenie dowodów stalkingu, np. zeznań świadków,
korespondencji, nagrań z monitoringu, notatek z interwencji Policji (jeśli miały miejsce), emaili i SMS-ów, wiadomości z komunikatorów internetowych itp. Kolejnym po zgromadzeniu
dowodów etapem jest złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa na
Policji lub w Prokuraturze wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy. Należy pamiętać, że zgodnie
z art. 190a § 4 Kodeksu karnego, przestępstwo stalkingu ścigane jest wyłącznie na wniosek
pokrzywdzonego, dlatego też bez odpowiedniego wniosku Policja czy Prokuratura nie
podejmie ścigania. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz
z wnioskiem o ściganie można złożyć ustnie bądź w formie pisemnej, w dowolnej jednostce
Policji czy Prokuratury. Należy wskazać w nim wszystkie istotne dla sprawy okoliczności
wskazujące na uporczywe nękanie oraz zgłosić wnioski dowodowe. Jeśli zawiadomienie
złożone zostanie w formie pisemnej, należy pamiętać, że musi ono spełniać wymogi
formalne pisma procesowego wskazane w art. 119 Kodeksu postępowania karnego z dnia
6 czerwca 1997 r., tj. zawierać co najmniej: oznaczenie organu, do którego wnosimy
zawiadomienie, oznaczenie wnoszącego pismo, treść wniosku wraz z uzasadnieniem oraz
datę i podpis osoby wnoszącej. Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie, organy ścigania
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wszczynają postępowanie w sprawie, w którym ofiara stalkingu ma status pokrzywdzonego.
Po wszczęciu postępowania przeciwko sprawcy, istnieje możliwość wnioskowania przez
pokrzywdzonego o nałożenie na niego już na czas trwania postępowania przygotowawczego
środka zapobiegawczego, o którym mowa w art. 275 Kodeksu postępowania karnego,
tj. poddanie go pod dozór Policji wraz z nałożeniem zakazu kontaktowania się
z pokrzywdzonym lub zakazu zbliżania się na określoną odległość. Zapewnia to
pokrzywdzonemu ochronę prawną na czas trwania postępowania karnego. W wypadku
natomiast gdy dojdzie do skazania sprawcy stalkingu, w wyroku skazującym poza karą
przewidzianą ustawą, sąd może orzec w stosunku do niego zakaz zbliżania się do
pokrzywdzonego lub kontaktowania się z nim tytułem środka karnego, na podstawie art. 41a
Kodeksu karnego. Z wnioskiem o orzeczenie takiego zakazu może wystąpić sam
pokrzywdzony. Ewentualne naruszenie przez sprawcę stalkingu zakazu zbliżania się czy
kontaktowania się nałożonego przez Sąd stanowi przestępstwo, o którym mowa w art. 244
Kodeksu karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy
wskazać, że poza możliwością ścigania sprawcy stalkingu na drodze karnej, istnieje również
możliwość dochodzenia od niego zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych prawa do prywatności, spokoju i bezpieczeństwa na drodze cywilnoprawnej, tj. na podstawie
art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1967 r. Praktyka orzecznicza w tego typu
sprawach wskazuje, że z tytułu naruszenia dóbr osobistych przez uporczywe nękanie sądy
cywilne przyznają zadośćuczynienie w kwocie do kilku tysięcy złotych. Co istotne,
dochodzenie zadośćuczynienia na drodze cywilnoprawnej nie jest w żaden sposób
uzależnione od uprzedniego złożenia wniosku o ściganie czy też skazania sprawcy stalkingu
w postępowaniu karnym.

Strona
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10. Zasady i warunki organizowania indywidualnego nauczania
Dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. To, co warto podkreślić na samym
początku to fakt, że uczeń, aby zostać objętym tą formą pomocy nie musi posiadać
orzeczenia o niepełnosprawności. Wystarczające jest, by jego stan zdrowia w danej chwili był
na tyle słaby, że uczęszczanie na zajęcia szkolne jest albo niemożliwe albo bardzo trudne.
Celem prowadzenia indywidualnego nauczania jest umożliwienie dostępu do nauki,
stosownie do wyjątkowych aktualnych potrzeb dziecka. Podstawowe założenie objęcia
ucznia indywidualnym nauczaniem opiera się na tymczasowości; jak tylko stan zdrowia się
poprawi dziecko powinno wrócić do nauki wspólnie z oddziałem szkolnym. W prawie
oświatowym znany jest szereg instytucji, mających za cel ułatwiać, bądź w ogóle umożliwiać
dostęp do nauki osobom chorym czy niepełnosprawnym, np. kształcenie specjalne, wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka czy najnowsze rozwiązanie – zindywidualizowana ścieżka
kształcenia, i każda z tych form pomocy ma służyć w innych okolicznościach, przez inny okres
czasu oraz pod innymi warunkami. Indywidualne nauczanie ma tymczasowo wspomagać
ucznia, tak aby choroba, która go dotknęła nie uniemożliwiła mu dostępu do nauki i edukacji.

Strona

36

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne
wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
a w przypadku ucznia uczącego się w szkole branżowej lub technikum prowadzi się także
zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu, przy czym sposób ich realizacji określa dyrektor
szkoły. Warto podkreślić, że w indywidualnym nauczaniu nie można sobie dobrowolnie
zmieniać (przede wszystkim uszczuplać) programu nauczania. Uczeń powinien realizować
dokładnie te same treści, które realizowałby uczęszczając normalnie na zajęcia wraz ze swoją
klasą. Jeżeli indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież w bardzo złym stanie
zdrowia to na pewno problematyczne mogą być lekcje wychowania fizycznego. I dlatego w
wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia
indywidualnego nauczania, ale po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo samego
pełnoletniego ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania
objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości
psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia
indywidualnego nauczania. Ujęcie takiego zastrzeżenia w odnośnych przepisach było
konieczne, ponieważ mimo, że wszyscy (tj. dyrektor, nauczyciele, rodzice) powinni
podejmować najwyższe starania żeby uczeń objęty indywidualnym nauczaniem realizował
wszystkie treści ze swojego programu nauczania, to są okoliczności, które to skutecznie
uniemożliwiają.
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Zanim 9 sierpnia 2017 r. Minister Edukacji Narodowej wydała nowe rozporządzenie
dotyczące indywidualnego nauczania, mogło ono odbywać się nie tylko w miejscu pobytu
dziecka. Niektóre treści programowe uczeń mógł realizować wspólnie z oddziałem szkolnym
lub indywidualnie z nauczycielem w budynku szkoły. Taka konstrukcja prawna
indywidualnego nauczania pozwalała na to, by uczeń nim objęty w miarę możliwości miał
kontakt z rówieśnikami, tak niezwykle ważny w rozwoju społecznym młodego człowieka.
Ponieważ w obecnym brzmieniu przepisów indywidualne nauczanie ma się odbywać
wyłącznie w miejscu pobytu ucznia, to na dyrektora szkoły został nałożony dodatkowy
obowiązek zapewnienia takiemu dziecku różnych form uczestniczenia w życiu szkoły.
W szczególności powinien on umożliwić uczniowi udział w zajęciach rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych
zajęciach edukacyjnych.

Żeby uczeń mógł być objęty indywidualnym nauczaniem musi posiadać orzeczenie
o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną. Takie orzeczenie wydane zostaje na wniosek rodziców dziecka bądź
pełnoletniego ucznia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W orzeczeniu określa się
przede wszystkim ograniczenia w funkcjonowaniu ucznia wynikające z przebiegu choroby,
okres, w jakim zachodzi potrzeba indywidualnego nauczania, zalecane warunki i formy
wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych
możliwości i mocnych stron, a także zalecane działania sprzyjające integracji ucznia ze
środowiskiem szkolnym oraz ułatwiające powrót ucznia do szkoły i zalecane cele rozwojowe
i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć indywidualnego nauczania, a w przypadku ucznia
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także możliwość dalszego kształcenia
w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu. Okres na jaki wydaje się
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania jest oczywiście zależny od przyczyn jego
wydania, niemniej orzeczenie to wydaje się minimum na 30 dni, a maksimum na jeden rok
szkolny. Orzeczenie powinno być doręczone wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia
wydania, a następnie wnioskodawcy przysługuje 14 dni na wniesienie odwołania od
orzeczenia do kuratora oświaty za pośrednictwem poradni, która orzeczenie wydała.



dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin, a nauka ma się
odbywać co najmniej 2 dni w tygodniu,
dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin, a nauka ma się
odbywać co najmniej 3 dni w tygodniu,

Strona
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Przepisy określają też ściśle tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania
realizowanych z uczniem. Jest on zróżnicowany w zależności od typu szkoły i etapu
edukacyjnego ucznia, i wynosi:
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Autor: Grzegorz Ćwikła – Radca Prawny
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dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej - od 10 do 12 godzin, a nauka ma się
odbywać co najmniej 3 dni w tygodniu,
dla uczniów szkół ponadpodstawowych - od 12 do 16 godzin, a nauka ma się
odbywać co najmniej 3 dni w tygodniu.

Strona
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11. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym

Strona

Celem zainicjowania postępowania rozgraniczeniowego właściciel nieruchomości
(posiadacz, użytkownik wieczysty) musi złożyć wniosek o rozgraniczenie do właściwego
według miejsca położenia nieruchomości wójta (burmistrza, prezydenta miasta). To do nich
bowiem zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne należy prowadzenie
postępowania rozgraniczeniowego. Złożenie wniosku do sądu z pominięciem drogi
postępowania administracyjnego będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.
Wniosek musi spełniać określone wymogi formalne i tak we wniosku należy:
1. wskazać miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
2. oznaczyć organ do jakiego wniosek jest składany;
3. wskazać: wnioskodawcę (osoba składająca wniosek, posiadająca prawo rzeczowe do
nieruchomości), uczestnika postępowania (osoba posiadające prawo rzeczowe do
sąsiedniej nieruchomości z którą wnosimy o rozgraniczenie);
4. wskazać oznaczenie własnej nieruchomości w katastrze nieruchomości, numer księgi
wieczystej, w której jest ona zapisana (o ile nieruchomość ma założoną księgę
wieczystą), jeśli nie mamy założonej księgi wieczystej dla nieruchomości podajemy
numer działki jaki ma ona w ewidencji gruntów i budynków;
5. wskazać oznaczenie w katastrze nieruchomości sąsiednich rozgraniczanych
nieruchomości, numery ksiąg wieczystych, w których są one zapisane (o ile
nieruchomości mają założone księgi wieczyste), jeśli nie mają założonych księg
wieczystych wskazujmy numery działek jakie nieruchomość mają w ewidencji
gruntów i budynków;
6. wskazać wszystkich właścicieli lub użytkowników wieczystych tych nieruchomości
oraz ich adresy;
7. dodatkowo możemy wskazać geodetę wybranego do przeprowadzenia czynności
ustalenia przebiegu granic, numer uprawnień oraz adres;
8. możemy także wskazać, żeby czynności rozgraniczeniowe zostały dokonane przez
geodetę upoważnionego przez wójta.
Ponadto do wniosku należy załączyć:
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W stosunkach pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości bardzo często dochodzi do
sporów odnoście przebiegu granic pomiędzy nimi. W celu rozstrzygnięcia sporu polski
ustawodawca uregulował w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz.
2101) postępowanie administracyjne o rozgraniczenie nieruchomości, którego celem zgodnie
z art. 29 wyżej wskazanej ustawy jest ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez
określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami
granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
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Po wpłynięciu wniosku do właściwego organu, na organie tym zgodnie z art. 30 ust. 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ciąży obowiązek wydania postanowienia
o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, na które nie służy zażalenie.
Postanowienie to powinno zawierać oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego
wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu,
powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania, pouczenie o braku możliwości
wniesienia zażalenia od niniejszego postanowienia, upoważnienie geodety uprawnionego do
dokonania czynności rozgraniczenia.
Kolejnym etapem postępowania rozgraniczeniowego jest przeprowadzenie czynności
ustalenia przebiegu granic. Czynności te w postępowaniu rozgraniczeniowym wykonuje
geodeta upoważniony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Od chwili nadania
upoważnienia geodecie przez organ działa on w jego imieniu. Geodeta zgodnie z wymogami
ustawy przy ustalaniu przebiegu granic ma wziąć pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy
i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej, jeśli natomiast nie dysponuje takimi
danymi lub są one niewystarczające, ustala on przebieg granicy na podstawie zgodnego
oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia
nie złożyła i nie kwestionuje przebiegu granicy. W przypadku zaś sporu co do przebiegu linii
granicznych, zadaniem geodety jest nakłanianie stron do zawarcia ugody, która w razie
zawarcia jej przed geodetą ma moc ugody sądowej.
Z czynności ustalenia granic geodeta sporządza protokół, który jest podpisywany przez
wszystkie osoby biorące udział w czynnościach geodety w tym oczywiście przez strony, które
są zawiadamiane o terminie czynność geodety. Następnie geodeta kompletuje dokumentacje
i przekazuje ją do organu, który po ocenie prawidłowości wykonania prac przez geodetę,
wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, ale tylko wtedy gdy zainteresowani
właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na
podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Strona niezadowolona
z ustalonego przebiegu granic w decyzji w terminie 14 dni może żądać przekazania sprawy
sądowi.
W sytuacji zaś gdy istnieje spór co do przebiegu linii granicznych i nie dojdzie do zawarcia
ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu upoważniony geodeta
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1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (do nieruchomości
wnioskodawcy) tj. akt notarialny własności nieruchomości;
2. aktualny odpis z rejestru gruntów dotyczący naszej nieruchomości;
3. wyrys z mapy ewidencyjnej dotyczący naszej nieruchomości;
4. odpis księgi wieczystej naszej nieruchomości o ile jest ona założona;
5. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 30 zł, którą należy uiścić na
rachunek bankowy właściwego urzędu gminy;
6. jeżeli wniosek składa za nas pełnomocnik, dołączamy pełnomocnictwo wraz
z dowodem uiszczenia opłaty skarbowe w wysokości 17 zł.
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tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania,
dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość
dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). W takiej
sytuacji organ umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do
rozpatrzenia sądowi.
Poniżej przykładowy wzór wniosku o rozgraniczenie:
………………..dnia,………… 2019r.
Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
………………………..
Wnioskodawca:
Imię, Nazwisko
Zam. ……………..
Uczestnik:
Imię, Nazwisko
Zam. ……………
Wniosek
o rozgraniczenie nieruchomości
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wnoszę o:
1. dokonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w………… gmina …………..
o powierzchni ………… ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działek
………………dla której Sąd Rejonowy …………………….prowadzi księgę wieczystą KW
nr……………….., stanowiącą własność ………………..z nieruchomościami sąsiadującymi
oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków nr………………….., które stanowią
własność ……………………..
Uzasadnienie
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Dowód: 1. akt notarialny z dnia………... Rep A nr ……………
2. wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek nr ……….
3. wyrys z mapy ewidencyjnej dotyczący działek nr ……….
4. odpisy księgą wieczystej nr ……………………
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Nieruchomość położona w ………….. gmina …………….. o powierzchni …………….ha
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr działki …………….stanowi na podstawie aktu
notarialnego z dnia …………….(Rep A…………..) własność …………………graniczy ona z działką
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr………………...
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Opis sporu z osobą posiadającą tytuł prawny do nieruchomości sąsiedniej (na czym on
polega,
od
kiedy
istnieje,
dlaczego
nie
można
go
rozwiązać)
…………………………………………………
Mając powyższe na względzie wniosek o rozgraniczenie jest zasadny
i usprawiedliwiony, wobec czego wnoszę jak na wstępie.
Do czynności ustalenie granic proponuję upoważnić geodetę wskazanego przez
wójta.

Załączniki:
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji
- dowody jw.
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12. Fundusz alimentacyjny – zasady i kryteria przyznawania świadczeń
Zasądzone na dziecko świadczenia alimentacyjne niejednokrotnie ciężko
wyegzekwować od uchylającego się od tego obowiązku rodzica. W tym celu utworzono
fundusz alimentacyjny pomagający tym, którzy pomimo ustalonych przez sąd alimentów nie
otrzymali ustalonych świadczeń od zobowiązanego rodzica. Zasady pomocy państwa oraz
warunki przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego uregulowane zostały
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
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Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
Po pierwsze zgodnie z art. 1a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim, ale także
cudzoziemcom w przypadkach wskazanych w ustawie, a mianowicie:
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu
społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt
stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia
na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
Jednakże należy pamiętać, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują
osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego (tj. od dnia 1
października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego).
W drugiej kolejności należy wskazać, iż świadczenie z funduszu alimentacyjnego może
być przyznane na uprawnioną osobę do momentu:
– skończenia przez nią 18 roku życia – dla osób nie kontynuujących nauki,
– skończenia przez nią 25 roku życia – dla osób uczących się w szkole albo w szkole wyższej,
– bezterminowo – w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Wyłączone z pomocy są natomiast osoby, które weszły w związek małżeński bądź zostały
umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
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Co to jest fundusz alimentacyjny?
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów
środkami finansowymi z budżetu państwa. Instytucja ta wspiera osoby znajdujące się
w trudnej sytuacji finansowej, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.
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Jak i gdzie ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują
odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Składa się
go w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej.
Istnieje także możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu. Wnioski o
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej można
składać za pomocą specjalnie utworzonego w tym celu systemu teleinformatycznego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy (trwający od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku
kalendarzowego) są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków
składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące
każdego członka rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających
się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie
opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku
– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie
stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
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Trzecim kolejnym warunkiem ubiegania się o przedmiotowe świadczenie jest dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, który zgodnie z ostatnią nowelizacją (na mocy
ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności
egzekucji świadczeń alimentacyjnych, która w tym zakresie wchodzi w życie od 1 lipca 2019
r.) nie może przekroczyć kwoty 800 złotych.
Po czwarte prawo do uzyskania świadczeń z funduszu przysługuje osobie uprawnionej
do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Zgodnie z ustawą za
bezskuteczną uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie
wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań
alimentacyjnych. To także sytuacja, gdy dłużnik przebywa poza granicami RP, a wszczęcie lub
prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie jest możliwe ze względu na brak podstawy
prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu
zamieszkania dłużnika lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
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b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis
postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego
treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych
czynności, w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą,
f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia
wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z
funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub
uzyskanie oraz ich wysokość.
Jaką pomoc finansową można otrzymać?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. A zatem maksymalnie można uzyskać z funduszu
alimentacyjnego kwotę 500 zł, nawet jeśli świadczenia alimentacyjne ustalone zostały przez
sąd na poziomie wyższym. Poniżej kwoty 500 zł. fundusz wypłaca pieniądze w wysokości,
jaką orzekł sąd względem osoby na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Świadczenia z
funduszu alimentacyjnego wypłaca się w miesięcznych ratach.
W tym miejscu należy wskazać, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ
na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej
przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są
obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.
Zaniechanie tego obowiązku może narazić osobę pobierającą świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na uznanie świadczeń jako nienależnie pobranych, a tym samym
powodować konieczność zwrotu pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi.
Reasumując, obowiązkiem państwa jest wspieranie osób ubogich, które nie są w
stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób
zobowiązanych wobec nich do alimentacji. W tym celu powstał fundusz alimentacyjny
pomagający osobom, które nie otrzymują zasądzonych przez sąd świadczeń alimentacyjnych.
Jeżeli jeden z rodziców, zobowiązany orzeczeniem sądu, nie płaci bądź też nie jest w stanie
płacić alimentów, wypłacane są one z funduszu a wobec zobowiązanych wyciągane są
konsekwencje wskazane w ustawie.
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13. Alimenty na wnuków od dziadków
Przepisy prawa przewidują, że babcia i dziadek mogą zostać zobowiązani przez sąd do
płacenia alimentów na rzecz swoich wnuków. Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny
obciąża krewnych bliższego stopnia przed krewnymi dalszego stopnia. A więc w pierwszej
kolejności alimenty powinni zapłacić rodzice, a dopiero później dziadkowie. Jeśli zatem
osoba zobowiązana do alimentacji w pierwszej kolejności (rodzic) jest w stanie zaspokoić
wszystkie uzasadnione potrzeby dziecka, to wówczas obowiązek alimentacyjnego krewnego
dalszego stopnia (dziadka) wygasa. Jeżeli podstawowe potrzeby dziecka nie zostaną jednak
zaspokojone przez rodziców, to wówczas dziecko ma prawo wystąpić o świadczenie
alimentacyjne od swoich dziadków.
Kiedy alimenty na wnuków od dziadków ?
Wnuk nie zawsze może wystąpić do Sądu z pozwem o zasądzenie alimentów
od dziadków. Art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego szczegółowo wymienia sytuacje,
w których jest to możliwe. Są to następujące sytuacje: gdy nie ma osoby zobowiązanej
w bliższej kolejności, np. oboje rodziców nie żyją (kiedy żyje tylko jeden z rodziców, to
w pierwszej
kolejności
on
jest
zobowiązany
do
alimentacji
dziecka
w całości) lub rodzic jest nieznany; gdy osoba zobowiązana (rodzic) nie jest w stanie uczynić
zadość swemu obowiązkowi, np. gdy jest przewlekle chora, jedyny rodzic dziecka utracił
zdolność do pracy, dochody rodzica są zbyt niskie, by zaspokoić wszystkie niezbędne
potrzeby dziecka; gdy uzyskanie od osoby zobowiązanej na czas potrzebnych uprawnionemu
środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, np. rodzice
nie płacą alimentów, gdyż nie posiadają żadnego majątku ani zarobków, rodzic porzucił
dziecko i nie ma z nim kontaktu, itp.
Ponadto, aby wnuki mogły uzyskać alimenty od swoich dziadków, powinny wykazać, że
znajdują się w stanie niedostatku.
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Sąd przy ustaleniu wysokości alimentów od dziadków będzie badał, czy są oni zdolni do tego,
by płacić alimenty na wnuki, czy mają kontakt z wnukami, czy dają im drobne kwoty i goszczą
u siebie, ustalając w ten sposób, czy w jakimś stopniu spełnili już obowiązek alimentacyjny.
Należy pamiętać, że dziadkowie nie zawsze są zdolni do spełniania obowiązku
alimentacyjnego wobec dziecka, na przykład, ze względu na wiek, stan zdrowia
czy niepełnosprawność. Zobowiązanie dziadków do alimentacji może skończyć się z chwilą
zmiany sytuacji zobowiązanego rodzica, na przykład podjęcia przez niego pracy.
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Wysokość alimentów od dziadków
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Wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości
finansowych zobowiązanego. W tym przypadku sąd bada potrzeby wnuków
i możliwości dziadków, np. wysokość emerytury lub renty, stan zdrowia dziadków.
Orzecznictwo sądowe nie określa szczegółowo, jaka powinna być ich wysokość. Zgodnie
z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1976 r. (III CRN 205/76) obowiązek
alimentacyjny babci nie polega na przerzuceniu na nią niespełnionego obowiązku
alimentacyjnego przez ojca dzieci, może ona bowiem być zobowiązana jedynie do takich
świadczeń, na jakie pozwalają jej możliwości majątkowe, przy uwzględnieniu również jej
usprawiedliwionych potrzeb (art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zakres
obowiązku alimentacyjnego zależy więc z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb
dziecka, z drugiej zaś – od zarobkowych i majątkowych możliwości dziadków. Zatem,
alimenty płacone przez dziadków mogą być znaczenie niższe od tych, jakie miał zasądzone
wyrokiem rodzic.
Należy pamiętać, że nawet jeśli dziadkowie zaczną płacić alimenty, to nie znaczy,
iż rodzic dziecka jest zwolniony z płacenia alimentów. Jeśli jego sytuacja materialna poprawi
się, to będzie można zacząć ściągać od niego alimenty. W takiej sytuacji dziadkowie będą
mogli
wystąpić
do
sądu
o
uchylenie
obowiązku
alimentacyjnego,
a od rodzica dziecka dochodzić zwrotu wypłaconych alimentów na rzecz dziecka,
a swojego wnuka, świadczeń.
Pozew o alimenty
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Sama okoliczność, że zobowiązany rodzic nie płaci zasądzonych alimentów nie jest jeszcze
wystarczającą przesłanką do wystąpienia z roszczeniem alimentacyjnym przeciwko
dziadkom. Art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada obowiązek alimentacyjny
w pierwszej kolejności na rodziców dziecka. Dopiero, gdyby żadne z rodziców nie było
w stanie wypełnić swego obowiązku alimentacyjnego, wejdzie w grę posiłkowy obowiązek
krewnego dalszego. W takim wypadku niezbędne będzie więc wykazanie, że cały ciężar
utrzymania dziecka przekracza możliwości finansowe jednego z rodziców. Dziadkowie
natomiast będą mogli dochodzić zwrotu wypłaconych alimentów od rodzica, który uchyla się
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Powództwo alimentacyjne przeciwko dziadkom jest identycznie jak powództwo
alimentacyjne przeciwko rodzicom, można je składać w sądzie rejonowym właściwym dla
miejsca zamieszkania uprawionego wnuka. Powództwo takie zwolnione jest
z mocy prawa od opłat. Na osobie występującej z pozwem o alimenty ciąży obowiązek
wykazania, że egzekucja alimentów od zobowiązanego rodzica jest niemożliwa
(np. zaświadczenie komornika o bezskutecznej egzekucji) lub uprawdopodobnienia, że
pomimo braku wszczętej egzekucji, wyegzekwowanie należnych alimentów jest niemożliwe
lub wyjątkowo utrudnione.
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od obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny dziadków wygasa z chwilą
odzyskania możliwości finansowych przez zobowiązanego rodzica.
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Nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw na
2019 r. Zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma na celu m.in. Uregulowanie
kwestii związanych z egzekucją kontaktów. Projekt ustawy o zmianie znajduję się na etapie
konsultacji publicznych.
Zaplanowana zmiana ma być nastawiona na szczególnie ważne dobro dziecka oraz
efektowne umożliwienie kontaktu z obojgiem rodziców. Rodzic, który będzie utrudniać
orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, będzie ponosił odpowiedzialność karną, gdyż
projekt ma wprowadzić nowe typy przestępstw, które będą karane ograniczeniem wolności
lub grzywną. Kara ograniczenia wolności, jak i grzywna mają być stosowane w momencie
uchylania się od wykonania orzeczenia lub ugody po uprzednim prawomocnym nakazie
zapłaty sumy pieniężnej. Powyższe przestępstwa będą ścigane na wniosek pokrzywdzonego.
Jednakże kolejny artykuł ma stanowić iż osoba, która w ciągu 30 dni od dnia pierwszego
przesłuchania w charakterze podejrzanego wypełni orzeczony obowiązek lub ugodę nie
będzie podlegać karze. Karze nie będzie podlegać również, gdy wypełni powyższy obowiązek
w czasie zawieszenia postępowania zgodnie z nowym art. 318a. § 1 Kodeksu postępowania
karnego, który ma przyjąć brzmienie:
,,W sprawach o występek z art. 209a § 1 Kodeksu karnego prokurator może zawiesić
postępowanie na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok, jeżeli podejrzany złoży
oświadczenie na piśmie, w którym zobowiążę się do wykonania orzeczenia sądu lub ugody
zawartej przed sądem lub mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem lub orzeczenia,
w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się
okresach.”
W czasie zawieszenia postępowania raz na 3 miesiące prokurator będzie zarządzał
przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu sprawdzenia
czy rodzic wywiązuje się z orzeczenia lub ugody. Prokurator podejmując wszelkie czynności
związane z zawieszeniem postępowania będzie miał obowiązek zawiadamiania sądu
opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego.
Zaproponowana zmiana egzekucji kontaktów ma na celu wyeliminowanie alienacji
rodzicielskiej, nastawiona jest w szczególności na mobilizowanie rodziców do stosowania się
do prawomocnych orzeczeń sądu opiekuńczego. Istnieje również możliwość przyznania dla
rodzica utrudniającego kontakty z dzieckiem kuratora sądowego. Jeżeli nadzór kuratorski
okaże się nieskuteczny, będą nakładane kary pieniężne, a w ostateczności złożenie wniosku
do prokuratora jak już zostało wspomniane. Prokurator po pierwszym przesłuchaniu będzie
mógł wyznaczyć okres próby dla rodzica, który uniemożliwia kontakty. Jeżeli w tym czasie
rodzic będzie wywiązywał się z nałożonych na niego obowiązków, prokurator umorzy
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postępowanie, jeżeli jednak okaże się to nieskuteczne, rodzic narazi się na wprowadzone
nowe typy przestępstw.
Zmiany mają dotknąć również sytuacji dziecka, którego dotykają sytuacje
patologiczne. Sąd opiekuńczy zostanie zobowiązany do powiadamiania prokuratora o każdej
sprawie, w której dobro dziecka jest zagrożone, odnosi się to również do spraw
o ograniczenie lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. W toku postępowania dziecku mają
zostać zapewnione specjalne warunki, które w znaczny sposób wyeliminują stres
i zagwarantują swobodę wypowiedzi. Ma być to realizowane poprzez wysłuchanie osoby
małoletniej w oddzielnym pokoju, który ma przypominać warunki mieszkalne.
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