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1. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Na terenie Powiatu Lubelskiego działa sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 

w których profesjonaliści  świadczą nieodpłatną pomoc prawną.   

 

Na jaką pomoc możemy liczyć? 

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje: 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  

o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa 

w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-

administracyjnym, 

a) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 

sądowo-aministracyjnym. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 

rozpoczęcia tej działalności 
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Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? 
 

Lp. 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej 
"osobą uprawnioną": 

Sposób udokumentowania uprawnienia 

1 

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie 
wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia 

przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o 
przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub 
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym 
mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej 

2 
która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.2017 poz. 1832) 

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której 
mowa w ustawie  
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

3 

która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 
2017 r. poz. 456 i 1386) 

przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w 
ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego 

4 

która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana 
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 1203, oraz z 2017r. 
poz. 60) 

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo 
legitymacji weterana poszkodowanego, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
weteranach działań poza granicami państwa 

5 która nie ukończyła 26 lat 
przedłożenie dokumentu stwierdzającego 
tożsamość 

6 która ukończyła 65 lat 
przedłożenie dokumentu stwierdzającego 
tożsamość 

7 
która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty 

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej 
jedna z okoliczności wymienionych 

8 która jest w ciąży przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę 
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2. Sposoby i skutki odwołania darowizny 

Niejednokrotnie umową darowizny osoby najbliższe przekazują sobie majątek w postaci 

domu, mieszkania, samochodu czy też środków finansowych. Praktyka ta szczególnie 

widoczna jest wśród najbliższej rodziny, gdyż przy dopełnieniu odpowiednich formalności 

w Urzędzie Skarbowym (dokonanie odpowiedniego zgłoszenia), przekazanie umową 

darowizny własności lub praw majątkowych zwolnione jest od podatku od darowizny. 

 Zdarza się jednak sytuacja, że darczyńca z ważnych dla niego powodów chciałby zmienić 

swoją decyzję. Czy jest to możliwe?  

Odpowiadając na to pytanie należy wskazać, że każdą darowiznę można odwołać, jednakże 

muszą być spełnione warunki ściśle wskazane w kodeksie cywilnym. 

Czym jest umowa darowizny?  

Umową darowizny, uregulowaną w art. 888-902 kodeksu cywilnego, darczyńca zobowiązuje 

się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Świadczenie darczyńcy może 

polegać w szczególności na przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy do majątku 

obdarowanego (np. prawa własności), zapłacie pewnej sumy pieniężnej, ustanowieniu praw 

majątkowych (np. służebności osobistej), zwolnieniu obdarowanego z długu, zniesieniu 

prawa, które obciąża majątek obdarowanego (np. zniesienie hipoteki). 

W jakich przypadkach można odwołać darowiznę? 

Z uwagi na nieodpłatny charakter umowy darowizny, prawodawca przewidział możliwości jej 

odwołania. To uprawnienie uzależnione jest od zachowania obdarowanego względem 

darczyńcy lub sytuacji majątkowej darczyńcy. A zatem zgodnie z kodeksem cywilnym umowa 

darowizny może zostać odwołana w przypadku istotnej zmiany stanu majątkowego 

darczyńcy i to zmiany na jego niekorzyść lub rażącej niewdzięczność obdarowanego. 

Pierwsza z  podstaw, unormowana w art. 896 kodeksu cywilnego, przewiduje że darczyńca 

może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan 

majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku 

dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez 

uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.  

Przepis ten dotyczy wyłącznie sytuacji gdy stan majątkowy darczyńcy uległ zmianie już po 

zawarciu umowy darowizny, czyli w okresie między jej zawarciem a wykonaniem. 

Uprawnienie do odwołania przysługuje wyłącznie darczyńcy, natomiast nie przysługuje jego 

spadkobiercom. W uproszczeniu można powiedzieć, że podstawą do odwołania darowizny 

jest osiągnięcie przez darczyńcę takiego stanu, w którym nie będzie mógł zaspokoić swoich 

podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb (takich jak mieszkanie, wyżywienie, odzież, 

nauka, koszty leczenia) lub nie będzie w stanie wywiązać się z nałożonych obowiązków 

alimentacyjnych.  
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Należy jednakże stwierdzić, że zakres zastosowania tej podstawy jest zupełnie wyjątkowy, 

gdyż odnosi się wyłącznie do darowizn jeszcze niewykonanych. Przewidziane uprawnienie do 

jej odwołania darczyńca traci z chwilą wykonania umowy darowizny. 

Natomiast jeśli darczyńca popadnie w niedostatek po wykonaniu darowizny, może domagać 

się od obdarowanego środków utrzymania potrzebnych dla niego samego oraz dla osób 

wobec których ciąży na darczyńcy ustawowy obowiązek alimentacyjny (art. 897 kodeksu 

cywilnego). 

Druga podstawa, uregulowana została w art. 898 kodeksu cywilnego zgodnie z którym 

darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się 

względem niego rażącej niewdzięczności. Przez pojęcie rażącej niewdzięczności należy 

rozumieć takie czynności obdarowanego, które są skierowane przeciwko darczyńcy i muszą 

być uznane za wysoce niewłaściwe i krzywdzące. Takim zachowaniem może być popełnienie 

przez obdarowanego przestępstwa przeciwko darczyńcy (np. przeciwko życiu, zdrowiu, czci, 

mieniu) czy też ciężkie naruszenie obowiązków rodzinnych względem darczyńcy 

(np. odmowa udzielania pomocy w chorobie pomimo oczywistej możliwości). Nie istnieje 

ogólna reguła pozwalającej na uznanie zachowania obdarowanego wobec darczyńcy za 

rażącą niewdzięczność. O wystąpieniu podstawy do odwołania darowizny decydują 

w każdym przypadku okoliczności konkretnej sprawy. W odróżnieniu od pierwszej przesłanki 

(zmiany stanu majątkowego) odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności można 

przed, jak i po wykonaniu darowizny. 

Uprawnienie do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności przysługuje przede 

wszystkim darczyńcy, który jednak nie może odwołać darowizny jeśli obdarowanemu 

przebaczył. Oświadczenie o przebaczeniu nie wymaga żadnej szczególnej formy, a zatem 

może być dokonane w sposób wyraźny albo dorozumiany. Także motywy przebaczenia nie 

mają znaczenia i nie podlegają badaniu. Jeśli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał 

zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym 

rozeznaniem. 

Po śmierci darczyńcy odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności mogą jego 

spadkobiercy, jednakże ich uprawnienie ograniczone jest do dwóch wskazanych 

w przepisach przypadków. Pierwszy przypadek odnosi się do sytuacji gdy darczyńca, 

względem którego obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności, był uprawniony do 

odwołania darowizny, a równocześnie nie przebaczył obdarowanemu i zmarł przed upływem 

okresu przewidzianego do odwołania darowizny. Drugi przypadek występuje wówczas gdy 

obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, 

którego skutkiem była śmierć darczyńcy. 

Uprawnienie do odwołania darowizny wygasa z upływem jednego roku od dnia, w którym 

uprawniony dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. 

Zgodnie z art. 900 kodeksu cywilnego odwołanie darowizny z obu wyżej wskazanych 

powodów (istotnej zmiany stanu majątkowego darczyńcy lub rażącej niewdzięczność 

obdarowanego) następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. 
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Oświadczenie w tym przedmiocie powinno być zrozumiałe, w sposób jednoznaczny 

wskazywać, że darczyńca dokonaną na rzecz obdarowanego darowiznę odwołuje. 

Jaki jest skutek złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny? 

Oświadczenie odwołujące darowiznę powinno być skierowane do obdarowanego i wywołuje 

ono skutek z chwilą dojścia do niego w taki sposób, żeby mógł on zapoznać się z jego treścią.  

Skutki złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny inaczej wyglądają przy umowach 

jeszcze niewykonanych, a inaczej w przypadku już wykonanych. W przypadku darowizn 

niewykonanych skuteczne odwołanie darowizny powoduje, że darowizna upada z mocy 

prawa i nie ma potrzeby podejmowania innych czynności. Natomiast przy darowiznach już 

wykonanych sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż jej odwołanie nie powoduje 

powrotnego przejścia własności na darczyńcę a jedynie skutkuje powstaniem po stronie 

obdarowanego prawnego obowiązku do ponownego przeniesienia własności nieruchomości 

na darczyńcę. 

W przypadku gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, konieczne jest zawarcie 

w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność nieruchomości ponownie na 

darczyńcę, a zatem potrzebne jest zgodne współdziałanie obu stron umowy. Jeżeli 

obdarowany odmawia złożenia przed notariuszem oświadczenia o powrotnym przeniesieniu 

własności na darczyńcę, darczyńcy pozostaje wyłącznie droga sądowa. Uprawniony jest on 

do wytoczenia powództwa o zobowiązanie obdarowanego do przeniesienia własności 

nieruchomości z powrotem na darczyńcę. W przedmiotowym procesie sąd bada czy są 

podstawy do odwołania darowizny, a tym samym do powrotnego przeniesienia prawa 

własności nieruchomości, jak również czy został zachowany termin do skutecznego 

odwołania darowizny. Zapadłe w tej sprawie prawomocne orzeczenie sądu zastępuje 

oświadczenie obdarowanego o przeniesieniu własności na darczyńcę  (art. 64 k.c. w zw. z art. 

1047 k.p.c.). 

 Odwołanie darowizny to zerwanie umowy wiążącej darczyńcę i obdarowanego. Jak 

wskazano powyżej, w wyjątkowych przypadkach, skutki przeniesienia własności 

nieruchomości w formie darowizny mogą zostać zniesione. Jest to jednak sytuacja 

wyjątkowa, a skuteczność tej czynności zależy od zaistnienia przesłanek szczegółowo 

opisanych w kodeksie cywilnym. 

 

       Autor:  Paweł Włoch – Adwokat 
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3. Małoletni świadek w postępowaniu karnym 

W znaczeniu procesowym każda osoba, posiadająca wiadomości pozwalające ustalić stan 

faktyczny w danej sprawie, wezwana przez sąd lub prokuratora w charakterze świadka, ma 

obowiązek stawić się i złożyć zeznania. W polskim systemie prawnym świadkiem może być 

więc każda osoba, bez względu na wiek, płeć, stan fizyczny i psychiczny, poglądy czy status 

społeczny. Kodeks postępowania karnego nie zakreśla granic wiekowych świadka, zatem 

uznaje się, iż w procesie karnym świadkami mogą być nawet dzieci.  

Na to, że obowiązek wystąpienia w charakterze świadka dotyczy również osób małoletnich, 

wskazuje bezpośrednio art. 189 k.p.k., stanowiący iż “nie odbiera się przyrzeczenia od 

świadków, którzy nie ukończyli lat 17”. 

Na wstępie pokreślenia wymaga, iż sam kodeks karny, który wielokroć posługuje pojęciem 

małoletniego, nie wskazuje jednak definicji tego zwrotu. Po wskazówkę i wyjaśnienie 

określenia „małoletni” sięgnąć należy do przepisów, a dokładnie do art. 10 k.c., zgodnie 

z którym „małoletnim jest osoba, która nie ukończyła lat 18”. Brakuje jednak nadal 

wskazówki, co do minimalnego wieku, od którego możliwe będzie występowanie przez 

małoletniego w charakterze świadka. Nie ulega wątpliwości, że nawet dzieci w wieku 

przedszkolnym, zdolne są do spostrzegania i odtwarzania swoich spostrzeżeń, co po 

spełnieniu określonych kryteriów natury psychologicznej i prawnej umożliwia ich 

występowanie w postepowaniu i de facto dostarczenie organowi procesowemu cennego 

materiału dowodowego. 

W kodeksie postępowania karnego znajdziemy szereg przepisów, których zastosowanie 

przez organ procesowy ma zagwarantować właściwe przeprowadzenie i utrwalenie 

materiału dowodowego oraz szeroko rozumianą ochronę małoletniego występującego 

w charakterze świadka. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż o ile regulacje postępowania 

karnego dotyczące przesłuchania małoletniego świadka i pokrzywdzonego są w wielu 

miejscach ze sobą zbieżne, to jednak z uwagi na obszerność materii oraz regulacje szczególne 

dotyczące osoby pokrzywdzonego, jako wymagające szerszego omówienia, nie będą poniżej 

rozwijane. 

Zgodnie z dyspozycją art. 171 § 3 k.p.k. w czynności przesłuchiwania osoby, która nie 

ukończyła 15 lat w miarę możliwości powinni uczestniczyć jej przedstawiciel ustawowy lub 

opiekun faktyczny, chyba że dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie. Przy czym za 

uzasadnione odstąpienie od reguły uczestnictwa przedstawiciela lub opiekuna może być 

uznana sytuacja, gdy zarzuty zostały postawione rodzicowi lub opiekunowi dziecka albo 

osoby te nie mogą przybyć na przesłuchanie dziecka, zaś realizacja tej czynności 

w późniejszym terminie będzie niezasadna. 
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Regulacja ta, i obecność w trakcie przesłuchania bliskiej osoby, ma za zadanie stworzyć 

małoletniemu takie warunki procesowe, aby czuło się ono bezpiecznie. Zaznaczyć jednak 

należy, iż samo przesłuchanie małoletniego bez obecności przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna nie powoduje automatycznie dyskwalifikacji tej czynności procesowej. Zgodnie 

z postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2008 r., IV KK 381/08 zeznania takie 

nie będą mogły stanowić dowodu tylko w określonych przypadkach, jeżeli zostały złożone 

wbrew zakazom wymienionym w art. 171 § 5 k.p.k. lub w warunkach wyłączających swobodę 

wypowiedzi. 

 

Szczególnie istotna w tematyce małoletniego światka w postępowaniu karnym jest regulacja 

art. 185b k.p.k., mająca zastosowanie w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem 

przemocy lub groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach XXV (przeciwko wolności art. 

189-193 kk) i XXVI ( przeciwko wolności seksualnej i obyczajności art.197 -205 kk). Uzależnia 

ona sposób przeprowadzenia przesłuchania małoletniego świadka przede wszystkim od jego 

wieku. 

Małoletniego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w warunkach 

określonych w art. 185a § 1-3 k.p.k. czyli regulujących przesłuchanie pokrzywdzonego. 

Odesłanie to oznacza, że:  

 przesłuchuje się małoletniego w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania 

mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, i tylko raz, chyba że wyjdą na 

jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub 

żąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania; 

 przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa; 

 prokurator oraz obrońca mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu; 

 jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego przy przesłuchaniu ma 

prawo być obecny przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą 

małoletni pozostaje lub osoba pełnoletnia wskazana przez małoletniego; 

 jeżeli oskarżony zawiadomiony o tej czynności nie posiada obrońcy z wyboru, sąd 

wyznacza mu obrońcę z urzędu; 

 na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania 

oraz odczytuje się protokół przesłuchania. 

Szczegółowe uregulowanie tej materii zawarte zostało w Rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego 

w trybie określonym w art. 185a-185c k.p.k. z dnia 18 grudnia 2013 r. obejmując kwestie 
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techniczne i organizacyjne w celu stworzenia warunków jak najmniej stresujących dla osoby 

przesłuchiwanej. Z perspektywy osoby małoletniej najważniejsze z nich to: 

 właściwie planowana pora dnia i czas przesłuchania uwzględniający wiek małoletniego, 

potrzebę nawiązania z nim kontaktu przez biegłego psychologa przed przystąpieniem do 

przesłuchania oraz ewentualnych przerw w prowadzonej czynności; 

 przed rozpoczęciem przesłuchania sędzia, prokurator i obrońca mogą uzgodnić z biegłym 

psychologiem sposób formułowania zadawanych świadkowi pytań, w szczególności 

dotyczących sfery intymnej; 

 przed rozpoczęciem przesłuchania biegły psycholog przeprowadza ze świadkiem 

wstępną rozmowę w celu obniżenia poziomu lęku i niepokoju świadka; 

 biegły psycholog w miarę potrzeby udziela sędziemu pomocy w wyjaśnieniu w sposób 

zrozumiały dla świadka zasad przesłuchania, w tym prawa odmowy składania zeznań, o 

ile prawo to świadkowi przysługuje, obowiązku mówienia prawdy i faktu utrwalania 

czynności w formie zapisu na nośnikach; 

 na potrzeby prowadzenia przesłuchania wyodrębnia się pokój przesłuchań i pokój 

techniczny. Pokój przesłuchań służy do przeprowadzenia przesłuchania świadka przez 

sędziego w obecności i z udziałem biegłego psychologa oraz tłumacza, jeżeli został 

powołany. Pokój techniczny jest to pomieszczenie przylegające do pokoju przesłuchań i 

oddzielone od niego lustrem obserwacyjnym, albo pomieszczenie połączone z pokojem 

przesłuchań za pomocą środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie 

przesłuchania na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

W takim wypadku pokój techniczny może znajdować się w innym budynku niż pokój 

przesłuchań. Pokój techniczny umożliwia uczestniczenie w przesłuchaniu prokuratorowi, 

obrońcy i protokolantowi; 

 za zgodą sędziego, w pokoju przesłuchań może przebywać podczas przesłuchania 

przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje 

osoba, albo osoba pełnoletnia wskazana przez małoletniego; 

 jeżeli warunki lokalowe to umożliwiają, to pokój przesłuchań znajdujący się w budynku 

sądu, prokuratury lub Policji powinien posiadać odrębne wejście lub być zlokalizowany 

w taki sposób, aby dojście do niego nie prowadziło przez części budynku, gdzie 

przebywają oskarżeni, zatrzymani lub pokrzywdzeni innymi czynami; 

 w bezpośrednim sąsiedztwie pokoju przesłuchań powinna znajdować się toaleta; 

 możliwie najbliżej pokoju przesłuchań należy wyodrębnić poczekalnię, do której nie mają 

wstępu osoby nieuprawnione do udziału w przesłuchaniu, wyposażoną w książki, 

czasopisma, kredki, papier i inne przedmioty zapewniające świadkowi, w tym również 

będącemu małoletnim poniżej lat 15, możliwość aktywnego spędzenia czasu 
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oczekiwania. W poczekalni nie umieszcza się materiałów edukacyjnych i informacyjnych 

na temat przemocy i wykorzystywania seksualnego; 

 pokój przesłuchań powinien być izolowany od odgłosów dobiegających z zewnątrz 

w stopniu wystarczającym, by zapewnić należytą jakość zapisu dźwięku; 

 środki techniczne instaluje się w pokoju przesłuchań w sposób umożliwiający 

uczestnikom znajdującym się w pokoju technicznym ogląd pokoju przesłuchań oraz 

mimiki twarzy świadka, również gdy świadek opuszcza głowę; 

 kolorystyka pokoju przesłuchań powinna być utrzymana w barwach jasnych 

i stonowanych, zaś sam pokój wyposażony w meble dostosowane dla osób dorosłych 

oraz meble dostosowane dla dzieci. Podłogę wykłada się miękką wykładziną. 

Podkreślić należy, iż z czynności przesłuchania małoletniego, niezależnie od etapu 

postępowania, sporządza się pisemny protokół oraz nagranie w wersji audio-video. Na 

rozprawie głównej odczytuje się protokół przesłuchania oraz odtwarza zapis audio-video. 

Zaznaczyć przy tym należy, iż przesłuchania w trybie określonym w art. 185a-185c 

przeprowadza się w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach w siedzibie sądu lub 

poza jego siedzibą oraz, że przepisów tych nie stosuje się do świadka współdziałającego w 

popełnieniu czynu zabronionego, o który toczy się postępowanie karne, lub świadka, którego 

czyn pozostaje w związku z czynem, o który toczy się postępowanie karne. 

Zgodnie natomiast z § 2 art. 185b k.p.k. świadka niebędącego pokrzywdzonym, który 

w chwili przesłuchania ukończył 15 lat, zawsze przesłuchuje się w szczególnym trybie, jednak 

nie tym określonym w art. 185a § 1-3 k.p.k., lecz w art. 177 § 1a k.p.k., a więc na odległość, 

w miejscu przebywania świadka, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

Przesłanką zastosowania tego trybu jest ”uzasadniona obawa, że bezpośrednia obecność 

oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka lub 

wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny”. W postępowaniu przed sądem 

w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent 

sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa. 

Na zakończenie wskazać należy jeszcze dwa przepisy mające za cel ochronę małoletniego 

świadka, których zastosowanie znajdzie miejsce przede wszystkim w sytuacji braku podstaw 

do zastosowania szczególnego trybu z art. 185b k.p.k. Są to: 

- art. 360 § 3 k.p.k. umożliwiający wyłączenie jawności rozprawy na czas przesłuchania 

świadka, który nie ukończył 15 lat, oraz 

- art. 390 § 2 i 3 k.p.k. zgodnie z którym w wyjątkowych wypadkach, gdy należy się obawiać, 

że obecność oskarżonego mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka, 

przewodniczący może zarządzić, aby na czas przesłuchania danej osoby oskarżony opuścił 

salę sądową lub przeprowadzić przesłuchanie przy użyciu urządzeń technicznych 
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umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim 

przekazem obrazu i dźwięku. 

Podkreślić przy tym należy, iż w ocenie Sądu Najwyższego normy określone w art. 185a k.p.k. 

i 185b k.p.k. mają charakter norm gwarancyjnych, zabezpieczających nie interesy procesowe 

oskarżonego (podejrzanego), ale przede wszystkim małoletniego świadka. Przekroczenie zaś 

granic swobody ocen i wkroczenie w sferę dowolności tychże ocen nie może być wiązane 

z warunkami przesłuchania świadka, a jedynie ze sposobem oceny tychże zeznań, dokonanej 

przez sąd (SN, IV KK 61/10).. 

 

      Autor: Justyna Łataś - Dęga – Radca Prawny 
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4. Pracownicze Plany Kapitałowe – co to takiego? 

 W dniu 19 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o pracowniczych planach 

kapitałowych (ustawa z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Dz.U. 

2018 r. poz. 2215, dalej jako: PPKU), która wejdzie w życie w dniu 01.01.2019 r,. 

Przedmiotowa ustawa jest efektem podjętej przez Radę Ministrów w dniu 16.02.2016 r. 

uchwały nr 14/2016 w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju”. Na 

jego podstawie opracowano założenia, a następnie projekt Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego 14.02.2017 r. przez Rade Ministrów. 

 

Ustawa określa zasady: 

 gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych zwanych dalej PPK, 

 zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, 

 finansowania i dokonywania wpłat do PPK, 

 dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK. 

 

Czy są Pracownicze Plany Kapitałowe? 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny i prywatny system 

długoterminowego oszczędzania dla wszystkich zatrudnionych płacących składki do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, niezależnie od formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa 

zlecenia).  

 

Powszechność PPK 

 

Powszechność systemu PPK nakłada na podmioty zatrudniające (pracodawców) obowiązek 

zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej 

jedną osobę (np. pracowników zatrudniony na podstawie umowy o pracę i zatrudnionych 

w oparciu o umowę zlecenia) - w imieniu tej osoby pracodawca będzie zobowiązany zawrzeć 

umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK - (art. 7 PPKU). Obowiązek zawierania 

umów o zarządzanie PPK ma być wprowadzany stopniowo (art. 134 PPKU): od dnia 1 lipca 

2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób; od dnia 1 stycznia 2020 r. 

dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób; od dnia 1 lipca 2020 r. dla podmiotów 

zatrudniających co najmniej 20 osób, od dnia 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów 

oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych. Umowa o zarządzanie 

PPK będzie zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na 

utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Nadto umowa o zarządzanie PPK będzie wpisywana 

do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. 
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Uczestnicy PPK 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33) PPKU uczestnikami PPK będą osoby fizyczne, które ukończyły 

18 rok życia, w imieniu i na rzecz których podmiot zatrudniający zawarł umowę o 

prowadzenie PPK z instytucją finansową. Lista osób zatrudnionych, będących uczestnikami 

PPK, stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK, którego zmiana nie stanowi zmiany 

umowy o prowadzenie PPK. 

 

Strony umowy o zarządzanie PPK 

 

Stronami umowy o zarządzanie PPK mają być podmiot zatrudniający i instytucja finansowa 

(art. 7 PPKU). Instytucjami finansowymi w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 11) PPKU) 

będą odpowiednio fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK, fundusz emerytalny zarządzany 

przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji 

PPK, lub zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK. Pojęcie podmiotu 

zatrudniającego (art. 2 ust. 1 pkt 21) PPKU) zostało zdefiniowane na potrzeby ustawy i 

obejmuje pracodawców w rozumieniu Kodeksu pracy, zleceniodawców, nakładców, rolnicze 

spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych i podmioty, w których działają rady 

nadzorcze, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji. 

 

Dobrowolność PPK 

 

Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie  mógł się 

z niego wycofać, czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne. Oznacza to, że uczestnik PPK 

będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji 

złożonej podmiotowi zatrudniającemu (art. 23 ust. 2 PPKU). Założono jednak możliwość 

ponownego powrotu do programu – co cztery lata podmiot zatrudniający będzie informował 

uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, 

o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał 

zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną 

deklarację.  

 

Prywatność PPK 

 

Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK(art. 3 ust. 2 PPKU). 

Nadto w przypadku śmierci uczestnika PPK środki zgromadzone w PPK podlegają 

dziedziczeniu - jeśli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim to 

połowa środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK przysługuje 

małżonkowi zmarłego uczestnika PPK, zaś drga połowa oszczędności zostanie podzielona 
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pomiędzy pozostałych spadkobierców testamentowych lub ustawowych (art. 85 i art. 86 

PPKU). 

Wpłaty dokonywane do PPK 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 PPKU wpłaty dokonywane do PPK mają być finansowane z własnych 

środków przez podmiot zatrudniający i uczestnika. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK 

mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych. Wysokość wpłat podstawowych i 

wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK. 

 

Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 % wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 % 

wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe od pracodawcy. Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z 

różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 %. minimalnego wynagrodzenia w danym 

roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 %, ale nie mniejszej niż 0,5 

%. Pracodawca będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty 

dodatkowej w wysokości do 2,5 %. Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi 

będzie dodawał przynajmniej 1,5 % ale nie więcej niż 4 % (wpłata podstawowa i dodatkowa). 

Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2 %, co daje łącznie 

maksymalnie 4 % (wpłata podstawowa i dodatkowa). W efekcie na konto pracownika w PPK 

będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8 % wynagrodzenia.  

 

W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje 

uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, wpłatę powitalną, w kwocie równej 250 zł, w celu 

zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika PPK. Uprawnienie do wpłaty powitalnej 

przysługuje uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto w tym kwartale lub 

w kwartale poprzednim umowę o prowadzenie PPK, i który przez co najmniej trzy pełne 

miesiące jest uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te dokonano na ten rachunek wpłat 

podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK. (art. 31 PPKU). Z tytułu uczestnictwa 

w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną do PPK 

w wysokości 240 zł (art. 32 PPKU). 

 

Wpłaty na PPK w skrócie:  

 PPK - składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe,  

 PPK - składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe, 

 PPK - składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe,  
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 PPK - składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe,  

 PPK - składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250,00 złotych,  

 PPK - dopłata roczna ze strony państwa – 240,00 złotych. 

 

Wypłata pieniędzy z PPK 

 

Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po 

osiągnięciu przez niego 60 roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono 

zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów 

zabezpieczenia emerytalnego pracowników). Wypłata środków zgromadzonych na rachunku 

PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek 

(art. 97 ust. 1 PPKU). 

 

Jeśli uczestnik PPK po osiągnięciu 60 roku życia zdecyduje o wypłacie zgromadzonych 

środków, to 25 % zostanie mu wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75 % zostanie 

wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat) – art. 99 ust. 1 PPKU. Uczestnik 

programu, po osiągnięciu 60 roku życia, będzie mógł także wnioskować o wypłatę środków 

zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego (art. 100  ust. 1 PPKU). Będzie to 

możliwe, gdy małżonek uczestnika PPK również osiągnie 60 rok życia, a małżonkowie 

wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. 

Świadczenie to będzie wypłacane przez 120 miesięcy (ma być wypłacane małżonkom 

wspólnie aż do wyczerpania środków). Jednak w przypadku śmierci jednego z nich, 

świadczenie to będzie wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania 

zasobów. Ponadto – przed osiągnięciem 60 roku życia – będzie można wnioskować 

o wypłatę do 25 % środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego 

małżonka lub dziecka (art. 101 ust. PPKU). Poważne zachorowanie obejmie trwałą 

niezdolność do pracy uprawniającą do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy (na 

podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS) oraz wymienione w 

ustawie poważne stany chorobowe. W takich przypadkach wypłata, w zależności od wniosku 

uczestnika, będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach. Możliwe będzie także 

jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego 

do kredytu np. przy zakupie mieszkania lub domu – z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat 

(art. 98 PPKU). 

Co więcej uczestnik w każdym czasie może rezygnować z dokonywania wpłat do PPK oraz 

złożyć wniosek o zwrot zgromadzonych środków, jednakże pracownik otrzyma zgromadzone 

przez siebie oszczędności, pomniejszone o: 

 ogólnie obowiązujący podatek od zysków kapitałowych; 
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 30% wartości wpłat pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na 

ubezpieczenia społeczne – pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako jego 

składka na ubezpieczenie społeczne w ZUS; 

 dopłaty ze strony Państwa. 

Potrącenia przy wypłacie środków przed ukończeniem 60. roku życia wynikają z faktu, iż 

wpłaty będą miały szereg preferencji podatkowych (zwolnienie z ZUS, podatku od zysków 

kapitałowych i dopłaty), celem budowy dodatkowego kapitału na okres przybywania na 

emeryturze. 

Zgodnie z art. 95 PPKU Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji 

sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej 

na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa 

powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów. W przypadku gdy uczestnik PPK zrezygnował z oszczędzania w PPK albo ustało 

zatrudnienie uczestnika PPK w podmiocie zatrudniającym, który w jego imieniu i na jego 

rzecz zawarł umowę o prowadzenie PPK, środki pozostają na rachunku PPK uczestnika PPK 

do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. – art. 96 PPKU. 

Jakie formalności należy spełnić, aby przystąpić do PPK? 

PPK będą powinnością pracodawcy, który będzie miał ustawowy obowiązek zawarcia 

w imieniu uczestnika umowy o prowadzenie PPK. Ze strony uczestnika nie będą wymagane 

żadne czynności. Jedynie osoby, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, 

powinny pamiętać o złożeniu wniosku do pracodawcy o zawarcie umowy o prowadzenie 

PPK. 

Pracodawca za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał 

grzywnie w wysokości od 1.000,00 do 1.000.000,00 zł. Realizacja obowiązku tworzenia 

i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Nadzór nad funkcjonowaniem PPK 

 

Zgodnie z art. 51 PPKU nadzór nad funkcjonowaniem PPK został powierzony Komisji Nadzoru 

Finansowego jako organowi nadzoru. Ponadto, w art. 52 PPKU został nałożony na wybraną 

instytucję finansową obowiązek przekazywania organowi nadzoru kwartalną informację 

dotyczącą PPK, odpowiednio do dnia 31 maja, 31 sierpnia, 30 listopada i ostatniego dnia 

lutego każdego roku za kwartał poprzedni. Głównym zadaniem wyznaczonej instytucji 

finansowej jest zapewnienie możliwości realizacji obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie 

PPK w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający nie dopełnił tego obowiązku (art. 8 ust. 5 PPKU). 

 

Autor: Anna Rentflejsz – Radca Prawny 
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5. Umowy zawierane na odległość/umowa poza lokalem 

przedsiębiorstwa, czyli co każdy konsument powinien wiedzieć? 

 Regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa 

zawiera ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz.827), zwana 

dalej jako PKU. 

Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej 

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków 

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy w e-

sklepie, rejestracja w portalu internetowym) – art. 2 pkt 1) PKU. 

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 2) PKU poprzez umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa 

należy rozumieć umowę zawartą z konsumentem: 

 przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem 

przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy (np. w domu konsumenta, na prezentacji 

organizowanej w hotelu); 

 w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których 

mowa powyżej; 

 w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny 

i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem 

przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron 

(np. zaproszenie konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorcy); 

 podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem 

jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami. 

Lokalem przedsiębiorstwa jest (art. 2 pkt 3) PKU) : 

 miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią 

nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe; 

 miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca 

prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe. 

WAŻNE -> klientem musi być konsument, a usługodawcą lub sprzedającym – 

profesjonalista (przedsiębiorca). 
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Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą 

z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową. 

W jakim terminie konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość/poza 

lokalem przedsiębiorstwa? 

Zgodnie z art. 27 PKU Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez 

ponoszenia kosztów. Co ważne, jeżeli konsument nie został poinformowany przez 

przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy 

od dnia upływu powyższego terminu. Jeżeli jednak konsument został poinformowany o tym 

przed upływem tego terminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od 

udzielenia konsumentowi tej informacji. 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

 

 dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do 

przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub 

wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (np. w dniu 2 stycznia 2018 r. 

konsument zamówił w e-sklepie telefon komórkowy, który otrzymał w dniu 6 lutego 2018 

r.; termin na odstąpienie upływa w dniu 20 lutego 2018 r.), a w przypadku umowy, która:  

a. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od 

objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (np. w dniu 7 czerwca 2018 r. 

konsument zamówił w sklepie internetowym telefon komórkowy i tablet; pierwszy 

przedmiot otrzymał  w dniu 11 czerwca 2018 r., zaś drugi przedmiot został 

dostarczony przez kuriera w dniu 15 czerwca 2018; ostatnim dniem na odstąpienie od 

umowy jest dzień 29 czerwca 2018 r.),  

b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia 

w posiadanie pierwszej z rzeczy (np. konsument zamówił roczną prenumeratę 

drukowanej wersji magazynu; pierwszy egzemplarz otrzymał w dniu 17 lipca 2018 r.; 

termin na odstąpienie od umowy upływa w dniu 31 lipca 2018 r.);  

 dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy (np. w dniu 9 września 2018 r. 

konsument zarejestrował się na portalu i zawarł umowę na uzyskiwanie dostępu 

i pobieranie filmów; termin na odstąpienie od umowy upływa w dniu 23 września 2018 r.). 

 

Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się 

przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło (art. 111 § 2 kodeksu 

cywilnego). Oznacza to, że w przypadku zakupu rzeczy, termin na odstąpienie od umowy 

biegnie od dnia następującego po dniu, w którym rzecz została wydana/dostarczona; 
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w przypadku zaś umowy o świadczenie usług – od dnia następującego po dniu, w którym 

doszło do zawarcia umowy. 

Nadto jeżeli ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy jest dniem ustawowo wolnym 

od pracy, niedzielą lub sobotą, termin ten wygasa wraz z upływem ostatniej godziny 

następnego dnia roboczego (art. 115 kodeksu cywilnego). 

Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa? 

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy (art. 30 ust. 1 zd 1 PKU). Może je złożyć na formularzu albo w innej, najlepiej 

pisemnej formie i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; może też złożyć je 

osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. Niektórzy sprzedawcy 

umożliwiają odstąpienie od umowy za pomocą swojej strony internetowej. W takim 

przypadku muszą potwierdzić otrzymanie oświadczenia,  np. wysyłając e-mail do 

konsumenta. 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa) umowę uważa się za niezawartą (art. 31 ust. 1 PKU). Jeżeli konsument 

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta 

przestaje wiązać (art. 31 ust. 2 PKU). 

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość/poza 

lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 

14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić 

konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy 

(art. 32 ust. 1 PKU). Powinien dokonać tego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 

jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, 

który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (art. 32 ust. 2 PKU). 

Należy przy tym zaznaczyć, że przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do 

chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej 

odesłania (nie dotyczy to sytuacji, a której sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz 

od konsumenta). 

Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić nie tylko wartość oddawanego towaru, lecz także 

koszt związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego 

dostarczenia. Oznacza to, że przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi 

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zatem jeżeli były do wyboru takie opcje 

dostawy towaru jak: odbiór osobisty 0,00 zł, list polecony 10,00 zł, kurier 25,00 zł, to 

sprzedawca zwraca konsumentowi koszt w wysokości 10 zł (najtańszy z zaproponowanych 
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opcji). Nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego, gdyż nie jest to sposób dostarczenia 

rzeczy. 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 PKU konsument natomiast ma obowiązek zwrócić rzecz 

przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru 

niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że 

przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy 

odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził 

się je ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o tej konieczności. 

Należy pamiętać przy tym, że jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa (np. 

podczas prezentacji w hotelu) a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym 

zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania 

towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły 

sposób pocztą (art. 34 ust. 3 PKU). 

Co ważne, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące 

wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia 

charakteru, cech i jej funkcjonowania – art. 34 ust. 4 PKU. Oznacza to, że sprawdzenie 

właściwości produktu może odbywać się tak jak w sklepie stacjonarnym (czyli np. można 

przymierzyć bluzkę, ale nie można założyć jej do pracy). Jeżeli konsument zmniejszy wartość 

rzeczy niewłaściwie ją użytkując, sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami. 

Jednakże sprzedawca nie będzie mógł  tego uczynić, jeżeli nie poinformuje konsumenta 

o możliwości i terminie odstąpienia od umowy oraz istnieniu formularza, za pomocą którego 

można tego dokonać. 

Kiedy nie mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa? 

Zgodnie z art. 38 PKU prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 

lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. instalacja 

Internetu przewodowego w domu konsumenta); 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy (np. zakup złota na giełdzie); 
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3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb (np. sukienka szyta na zamówienie); 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca 

krótki termin przydatności do użycia (np. zakup mleka w sklepie internetowym); 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu 

(np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych); 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. paliwo wlane do 

samochodu); 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została 

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero 

po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca 

nie ma kontroli (np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze 

spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku); 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu 

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne 

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części 

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy 

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy (np. wezwanie 

informatyka do uszkodzonego laptopa); 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 

otwarte po dostarczeniu (np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD); 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy 

o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów 

aukcyjnych typu Allegro; 

12) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, 

usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub 

kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. zakup biletu 

na mecz); 
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13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie 

prawa odstąpienia od umowy (np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek). 

Co mogę zrobić, jeżeli po przyjściu towaru zakupionego na portalu aukcyjnym okaże się, że 

jest wadliwy lub nie jest zgodny z opisem, a minął już 14-dniowy termin na odstąpienie od 

umowy? 

Zgodnie z art. 556 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 5561§ 1 kodeksu cywilnego, 

sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę 

zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo 

wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, 

o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana 

w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). W myśl art. 557 § 1 kodeksu cywilnego 

sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o 

wadzie w chwili zawarcia umowy, przy czym sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, 

chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej (art. 559 

kodeksu cywilnego). 

Zgodnie z art. 560 § 1 kodeksu cywilnego jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od 

umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Z kolei w świetle art. 561 § 1 kodeksu cywilnego 

jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad 

albo usunięcia wady. 

W związku z powyższym jeżeli kupiona rzecz ma wadę to konsument może żądać wymiany 

rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, może też złożyć oświadczenie o obniżeniu 

ceny albo – o ile wada jest istotna – o odstąpieniu od umowy. Należy przy tym podkreślić, że 

sprzedawca w określonych okolicznościach może nie uznać tego wyboru. Zależy to np. od 

tego czy jest to pierwsza reklamacja, jaki jest charakter wady (istotna/nieistotna) oraz od 

łatwości i szybkości naprawy albo wymiany towaru. 

Przykładowo jeżeli konsument żąda wymiany rzeczy lub naprawy, sprzedawca może 

odmówić spełnienia tego roszczenia, jeżeli jest niemożliwe do spełnienia albo w porównaniu 

z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby 

nadmiernych kosztów. 

Należy przy tym pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca odmówi i nie zaproponuje innego sposobu 

zadośćuczynienia, konsument może zmienić swój pierwszy wybór i żądać naprawy (jeżeli 

wcześniej domagał się wymiany), wymiany (jeżeli wcześniej z kolei żądał naprawy) bądź też 
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może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – jeżeli wada jest istotna – o odstąpieniu od 

umowy. 

Sprzedawca ma obowiązek wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę 

w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego (art. 561 § 1 kodeksu 

cywilnego). 

Aby skuteczniej egzekwować swoje uprawnienia, warto również pamiętać jaka jest 

procedura przy składaniu oświadczenia o obniżeniu ceny oraz odstąpieniu od umowy. 

Mianowicie jeżeli konsument zainteresowany jest obniżeniem ceny, to w oświadczeniu 

powinien określić kwotę obniżki w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej 

wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Jeżeli zaś chciałby złożyć 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to powinien  pamiętać, że nie może tego zrobić, 

jeżeli wada jest nieistotna (czyli drobna, bagatelna, nieprzeszkadzająca w użytkowaniu 

rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem i celem). 

Co ważne, jeżeli jest to pierwsza reklamacja wadliwej rzeczy, to sprzedawca zamiast 

obniżenia ceny albo zwrotu pieniędzy ma prawo zaproponować wymianę albo naprawę – 

niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Niemniej decyzja należy do 

konsumenta. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania tylko pod warunkiem, że okaże 

się niemożliwe do spełnienia albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze 

sposobem zaproponowanym 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. 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 

lat od dnia wydania rzeczy kupującemu (przy zakupie rzeczy używanej jest tak samo, choć 

umownie można ten termin skrócić nawet do jednego roku) – art. 568 § 1 kodeksu 

cywilnego. 

Jeżeli konsument wykrył nieprawidłowość w ciągu roku od zakupu, to istnieje korzystne dla 

niego domniemanie, że wada istniała już w chwili transakcji. W takim przypadku sprzedawca, 

który to kwestionuje, powinien udowodnić, że wada powstała już w trakcie używania rzeczy. 

Trzeba mieć na uwadze, że konsument ma obowiązek powiadomić sprzedawcę o wadzie i 

określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu roku od jej zauważenia (niemniej 

najlepiej zgłosić ją zaraz po wykryciu). W przeciwnym razie roszczenie reklamacyjne 

przedawnia się. Nie skraca to przy tym w żaden sposób okresu odpowiedzialności 

przedsiębiorcy – przedawnienie nie może skończyć się przed jego upływem. 
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Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli konsument żądał 

naprawy, wymiany albo obniżenia ceny (uwaga – nie dotyczy odstąpienia od umowy), a 

przedsiębiorca nie zrobił tego w tym terminie, należy przyjąć że uznał reklamację za 

uzasadnioną - art. 5615 k.c. Nie oznacza to jednak, że musi on w tym czasie przywrócić towar 

do stanu zgodnego z umową. 

Co istotne, powyższych uprawnień nie można wyłączyć ani ograniczyć. 

Niezależnie od powyższego, jeżeli na dany towar udzielona została gwarancja, kupujący 

może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych 

Imię i nazwisko: ………………………….. miejscowość i data:……………… 

ulica, numer domu/mieszkania: ………….. 

kod pocztowy/miejscowość: ……………… 

numer telefonu: ……………………………. 

 

 Dane przedsiębiorcy: ………………………… 

 adres siedziby przedsiębiorcy: ………………. 

 kod pocztowy/miejscowość: ………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 

marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683) odstępuję od umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej 

………/serwisu ………….. w dniu ……………… potwierdzonej fakturą nr ……………… z dnia …………../paragonem nr 

………………… z dnia ……………. w zakresie ………………………… Jednocześnie zwracam Państwu …………………………….. 

 

Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty w wysokości …………..........., proszę dokonać na mój rachunek bankowy prowadzony przez …………………………. o nr: 

                          

 

 Z poważaniem 

 

 ……………………………………. 

 (podpis czytelny konsumenta) 
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Imię i nazwisko: ………………………….. miejscowość i data:……………… 

ulica, numer domu/mieszkania: ………….. 

kod pocztowy/miejscowość: ……………… 

numer telefonu: ……………………………. 

 

 Dane przedsiębiorcy: ………………………… 

 adres siedziby przedsiębiorcy: ………………. 

 kod pocztowy/miejscowość: ………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 

marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683) odstępuję od umowy, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa  w dniu 

……………… w moim domu/podczas prezentacji, która miała miejsce w ……………., potwierdzonej fakturą 

nr ……………… z dnia …………../paragonem nr ………………… z dnia ……………. w zakresie 

………………………… Jednocześnie zwracam Państwu …………………………….. 

 

Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty w wysokości …………..........., proszę dokonać na mój rachunek bankowy prowadzony przez …………………………. o nr: 

                          

 

 

 Z poważaniem 

 

 ……………………………………. 

 (podpis czytelny konsumenta) 

 

 

 

Autor: Anna Rentflejsz– Radca Prawny 
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6. Rozwód a 500+ - czy możliwe jest wliczenie dziecka w skład 

rodziny przez obojga rozwiedzionych rodziców? 

Jak powszechnie wiadomo, świadczenie wychowawcze (potocznie: 500+) przysługuje co do 

zasady na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Wyjątkowo, w przypadku, gdy dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł, a w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego 1200 zł, świadczenie może zostać przyznane również na pierwsze 

dziecko. Co się jednak dzieje w sytuacji, gdy rodzice dziecka się rozwiodą, a władza 

rodzicielska zostanie pozostawiona obojgu rodziców? Czy istnieje możliwość, aby dziecko 

było wliczane w skład obu rodzin? W celu odpowiedzi na te pytania należy sięgnąć do 

przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z zawartą w art. 2 pkt 

16 definicją rodziny w jej skład wlicza się m.in. małżonków, rodziców dzieci, opiekuna 

faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich 

utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. 

rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny 

zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Co ważne, w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z 

orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub 

żyjących w separacji, lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych 

i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin 

obydwojga rodziców. 

 W związku z powyższym, aby dziecko mogło zostać wliczone w skład rodzin obu 

rozwiedzionych małżonków, muszą oni sprawować nad nim opiekę naprzemienną. Instytucja 

opieki naprzemiennej po raz pierwszy bezpośrednio pojawiła się właśnie w ustawie o 

pomocy państwa w wychowaniu dzieci – w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

nie sposób znaleźć bezpośredniego opisu i regulacji takiego rodzaju sprawowania opieki nad 

dzieckiem. W związku z użyciem przez ustawodawcę słów „porównywalnych” i 

powtarzających się” w kontekście okresów opieki nad dzieckiem, można domniemywać, że 

opieka naprzemienna sprawowana jest w sytuacji, gdy dziecko spędza podobną ilość czasu 

przy ojcu jak i przy matce, którzy ponadto ponoszą wszelkie wydatki na to dziecko również w 

zbliżonych do siebie kwotach. W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest 

pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub 

żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, 

kwotę świadczenia wychowawczego na to konkretne dziecko, nad którym sprawowana jest 

opieka naprzemienna ustalana jest każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty 

przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. 

PRZYKŁAD 1: W wyroku rozwodowym sąd orzekł o sprawowaniu przez rodziców opieki 

naprzemiennej nad małoletnim dzieckiem. W sytuacji, gdy dochody w rodzinie ojca oraz 
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w rodzinie matki nie przekroczą 800 zł na osobę, zarówno rozwiedziony ojciec jak i matka 

będą uprawnieni do pobierania świadczenia w kwocie 250 zł miesięcznie.  

PRZYKŁAD 2: W wyroku rozwodowym sąd orzekł o sprawowaniu przez rodziców opieki 

naprzemiennej nad małoletnim dzieckiem, a zarówno matka jak i ojciec posiadają dziecko 

spoza małżeństwa. W tym przypadku w skład rodziny zarówno matki jak i ojca wchodzi 

dwoje dzieci – wówczas świadczenie w wysokości 500 zł otrzymają i matka i ojciec, gdyż 

w skład rodziny każdego z nich wchodzi dwójka małoletnich dzieci. 

 Czy fakt sprawowania opieki naprzemiennej musi wynikać bezpośrednio z wyroku 

rozwodowego? Jak już wspomniano, w polskim prawie brak jest regulacji dotyczących 

instytucji opieki naprzemiennej. W obecnym stanie prawnym nie istnieją normy, które 

regulowałyby - przykładowo - okres, w którym dziecko ma przebywać pod opieką danego 

rodzica aby można było mówić o sprawowaniu opieki naprzemiennej czy rozstrzygnięcia 

w zakresie źródła sprawowania takiej opieki, a więc kwestii, czy musi ona być bezpośrednio 

wskazana w wyroku rozwodowym czy też wystarczy faktyczne jej sprawowanie. Niestety 

zagadnienie to jest również sporne w orzecznictwie sądowym. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, iż przyjęcie przez organy w sprawie, że z opieką 

naprzemienną mamy do czynienia tylko wówczas, gdy wprost takie orzeczenie znajduje się 

w wyroku sądu jest niesłuszne i nieracjonalne wobec rodziców, którzy sami ustalają zakres 

opieki bez ingerencji sądu. Rozstrzygnięcie czy w konkretnym przypadku występuje opieka 

naprzemienna należy – zdaniem Sądu - do organu właściwego realizującego świadczenie 

wychowawcze. Podobnego zdania był również Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Białymstoku, który stwierdził, że zobowiązanie rodzica do wystąpienia do sądu 

powszechnego o ustalenie opieki naprzemiennej tylko dlatego, że w wyroku rozwodowym 

nie orzeczono wprost opieki naprzemiennej, byłoby nadmiernym formalizmem. Przeciwnego 

zdania był natomiast Naczelny Sąd Administracyjny, który w maju 2018 r. stwierdził, iż 

pozostawanie dziecka pod naprzemienną opieką obojga rodziców nie jest kwestią mogącą 

podlegać interpretacji stron lub organu, prowadzącego dane postępowanie administracyjne, 

a fakt ten musi wynikać wprost z orzeczenia sądu.  

 Wskazane rozbieżności w orzeczeniach sądów oraz fakt, iż rozbieżności te powstały 

stosunkowo niedawno nie pozwalają na jednoznaczną i definitywną odpowiedź, czy opieka 

naprzemienna, niezbędna dla umożliwienia włączenia dziecka do rodzin obojga rodziców, 

musi wynikać bezpośrednio z wyroku sądu. Warto więc zdaniem autora, z ostrożności złożyć 

wniosek o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej władzy rodzicielskiej. Wniosek 

taki składa się w sądzie rejonowym – właściwym sądem jest sąd opiekuńczy miejsca 

zamieszkania dziecka. Koszt złożenia takiego wniosku wynosi obecnie 100 zł.  

  

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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7. Kupno nieruchomości po okazyjnej cenie – weryfikacja wartości 

rynkowej przez Urząd Skarbowy 

 Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają określone w ustawie 

czynności cywilnoprawne, do których należy zaliczyć m.in. zakup nieruchomości. W obecnym 

stanie prawnym, stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, 

prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu 

mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów 

prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym 

domu mieszkalnym wynosi 2% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego, 

a obowiązek z jego zapłaty spoczywa na kupującym. Wartość rynkową przedmiotu czynności 

cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie 

rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu 

i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia 

dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. 

 W przypadku, gdy według fiskusa wartość czynności cywilnoprawnej jaką jest zakup 

nieruchomości zdaniem organu podatkowego nie odpowiada wartości rynkowej, organ 

posiada uprawnienia do wezwania podatnika do jej podwyższenia lub obniżenia w terminie 

nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według 

własnej, wstępnej oceny.  Jeżeli podatnik, pomimo takiego wezwania podał wartość 

nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokonuje jej określenia 

z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. 

Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii 

różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi 

podatnik. Trzeba zatem liczyć się z faktem, że w przypadku przegrania sporu do kosztów 

podatku wraz z odsetkami dojdą również koszty opinii rzeczoznawcy czy biegłego.  

 Przepisy dotyczące weryfikacji wartości rynkowych nieruchomości mają na celu 

wyeliminowania powszechnego procederu sztucznego zaniżania wartości nieruchomości 

w aktach notarialnych w porównaniu do cen faktycznie płaconych w celu obniżenia obciążeń 

podatkowych. Przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości notariusz jako płatnik 

pobiera od stron podatek w wysokości 2% wartości umowy sprzedaży, a następnie przesyła 

odpis aktu notarialnego do Urzędu Skarbowego. Na podstawie doświadczenia można śmiało 

założyć, że zdecydowana większość nadsyłanych aktów jest badana przez urzędników 

skarbowych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wszczynane jest postępowanie 

wspomniane powyżej.  

 W celu zabezpieczenia się przy zakupie nieruchomości przed nieprzyjemnościami ze 

strony fiskusa należy – co oczywiste – rzetelnie i zgodnie z prawdą wskazać w akcie 
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notarialnym dokładnie taką wartość nieruchomości jaką rzeczywiście płacimy. Niekiedy 

zdarza się jednak, że zaistnieje możliwość kupna nieruchomości po okazyjnej, znacznie 

odbiegającej od średniej cenie. Takie obniżki zazwyczaj związane są z wadami, kiepskim 

stanem technicznym czy innymi utrudnieniami mającymi znaczący wpływ na możliwości 

wykorzystania nieruchomości. Wszystkie takie wady czy utrudnienia należy opisać 

i udokumentować w jak najbardziej dokładny sposób. W akcie notarialnym czy 

w wyjaśnieniach składanych w Urzędzie Skarbowym warto wspomnieć o wszelkich 

niedogodnościach i czynnikach, które miały wpływ na obniżenie ceny. Jako przykłady można 

podać stan i rodzaj drogi znajdującej się przy nieruchomości, znajdujące się na 

nieruchomości pozostałości po budynkach, które wymagają rozbiórki, brak dostępu do 

mediów, niekorzystne ukształtowanie terenu czy obecność napowietrznych linii 

energetycznych. Dobrym pomysłem będzie również zawarcie opisu prac, jakie należy 

przeprowadzić, aby nieruchomość doprowadzić do właściwego stanu.  

 W celach dowodowych warto zgromadzić zdjęcia wszelkich elementów 

nieruchomości, które miały wpływ na obniżenie jej ceny. Warto również zadbać o pobranie 

odpowiednich dokumentów, na przykład zaświadczenia z urzędu gminy o braku planu 

zagospodarowania przestrzennego czy o sporządzenie opinii przez osobę z uprawnieniami 

budowlanymi. Należy również zbierać i przechowywać wszelkie faktury związane 

z doprowadzaniem nieruchomości do właściwego stanu. 

 Zobowiązanie podatkowe przedawnia się co do zasady z upływem 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Oznacza to, że fiskus ma 

zazwyczaj ponad 5 lat na wszczęcie postępowania podatkowego. Instytucja przedawnienia 

zakłada, że podatnik, który nie zapłacił podatku, po upływie określonego czasu nie jest już 

obowiązany do uregulowania zaległości. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady – jeżeli 

podatnik nie złożył w odpowiednim czasie deklaracji PCC-3, a okres przedawnienia już minął, 

to obowiązek zapłacenia podatku powstaje na nowo, jeżeli powołuje się on na dokonanie tej 

czynności przed organem podatkowym lub kontroli skarbowej. W takiej sytuacji obowiązek 

podatkowy może powstać dwa razy – po raz pierwszy w chwili dokonania danej czynności 

i po raz drugi w przypadku, gdy podatnik powołuje się na tę czynność przed organem. Takie 

rozwiązanie – o ile niekoniecznie sprzyjające podatnikowi – jest w świetle wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego zgodne z Konstytucją RP. 

 

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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8. Opłaty abonamentowe - zasady uiszczania oraz możliwe skutki 

braku wnoszenia opłat 

Posiadanie w gospodarstwie domowym odbiornika radiofonicznego bądź telewizyjnego 

wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłat abonamentowych. Podstawowe zasady dotyczące 

obowiązku wnoszenia tych opłat, ich wysokości, sposobu uiszczania, kwestii zwolnień od 

opłat, ich umarzania, rozkładania na raty jak również kontroli wnoszenia oraz sankcji za brak 

ich uiszczania reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. 

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie powyższych kwestii.  

 

I. Zasady wnoszenia opłat oraz ich wysokość 

 

 Zgodnie z art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych, za używanie odbiorników 

radiofonicznych lub telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe, przy czym 

domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny (radio) lub telewizyjny 

(telewizor) w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego 

odbiornika. Co do zasady, opłatę pobiera się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, 

z tym, że niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez 

osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich 

własność - uiszcza się tylko jedną z opłat. Gospodarstwem domowym, w rozumieniu ustawy, 

jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca 

się samodzielnie. 

 Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub 

telewizyjnego, przy czym rejestracji odbiorników RTV dokonuje się w placówkach pocztowych 

operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej S. A.), w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich 

posiadanie.  

 Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej każdym roku kalendarzowym podlega 

waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W 2018 r. wynosiła 

ona: 

- za używanie odbiornika radiofonicznego – 7,00 zł, 

- za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego – 22,70 zł. 

 Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest 

należna. Może być ona również uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące. 

W wypadku uiszczania opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, są 

one niższe bowiem uwzględniają odpowiednie zniżki. Przykładowo - jednorazowo uiszczona 

za cały rok opłata abonamentowa za używanie odbiornika radiofonicznego w 2018 r. wynosi 

75,60 zł, natomiast jednorazowo uiszczona za cały rok opłata abonamentowa za używanie 

odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego w 2018 r. wynosi 245,15 zł.  
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 Po rejestracji odbiornika, należne opłaty abonamentowe można  uiszczać we 

wszystkich placówkach pocztowych oraz za pośrednictwem strony internetowej Poczty 

Polskiej S. A. bez pobierania dodatkowych opłat. Opłaty abonamentowe RTF można wnosić 

również w pozostałych instytucjach finansowych.  

  

II. Zwolnienia od obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych 

 

 Pomimo generalnego obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych przez każdego 

posiadacza odbiornika radiofonicznego bądź telewizyjnego, istnieje grupa podmiotów z tego 

zwolnionych. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych, od wnoszenia opłat 

abonamentowych zwolnione są następujące osoby: 

 

1) osoby, co do których orzeczono o: 

 zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub 

 całkowitej niezdolności do pracy, 

 znacznym stopniu niepełnosprawności,  

 trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 

2) osoby, które ukończyły 75 lat,  

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy                              

z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego, 

4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie 

słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB), 

5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, 

6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie 

przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

7) osoby: 

a)  które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 

marca   2004 r. o pomocy społecznej,  

b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.                                  

o świadczeniach rodzinnych,         

c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

d)  posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

e)  posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, 
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8)  osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.                  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

 

 Wyżej wymienione osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by 

uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym 

dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie o spełnianiu 

warunków do korzystania z tych zwolnień.   

 

III. Kontrola obowiązku wnoszenia opłat oraz możliwe konsekwencje ich nieuiszczania 

 

 Zgodnie z art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych, kontrolę wykonywania 

obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania 

opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (aktualnie Poczta Polska S. A.). Nadzór nad 

wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 

oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej sprawuje minister właściwy do spraw 

łączności. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika 

radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego 

przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz 

ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego 

w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej 

obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Od decyzji 

nakładającej opłatę służy odwołanie do ministra właściwego do spraw łączności. Uiszczenie 

ww. opłaty, nie zwalnia od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od 

dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.  

 W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki                      

w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa. Zarówno do opłat abonamentowych oraz do opłaty w wysokości 

stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej stosuje się przepisy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków 

o charakterze pieniężnym. W wypadku więc braku dobrowolnego uiszczania tych opłat, 

podlegają one egzekucji.  

 

IV. Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych 

 

 Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych, w wyjątkowych 

sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności 

opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę w wysokości stanowiącej 

trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej  oraz odsetki za zwłokę w jej 

uiszczeniu. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1 
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podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji. 

W wypadku uzyskania zwolnienia z opłat lub rozłożenia a raty należy złożyć w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Poczta Polska S. A.) dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty 

należności w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

 Poza możliwością wnioskowania o umorzenie opłat lub rozłożenie ich na raty przez 

samego zobowiązanego do ich uiszczania, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek 

kierownika jednostki operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe umarza ww. zaległości w przypadku gdy niemożliwe jest ustalenie 

podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu lub podmiot zobowiązany 

do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności. W takim 

wypadku, podstawą do umorzenia należności są ustalenia dokonane przez kierownika 

jednostki operatora wyznaczonego, bądź informacja organu egzekucyjnego o nieskuteczności 

egzekucji. 

 

Autor: Katarzyna Lalak – Radca Prawny 


