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1.  PORADY W SPRAWACH MIESZKANIOWYCH

1.1 ZASADY PRZYZNAWANIA  
 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH 

Mieszkania komunalne, nazywane dawniej kwaterunkowymi, to 
mieszkania należące do gminy. Każda gmina ma ustawowy obowią-
zek zapewnienia mieszkań osobom i rodzinom o niskich dochodach 
(art. 4 i 20 Ustawy o ochronie praw lokatorów). 
Komu przyznawane są mieszkania komunalne 
 • są członkami wspólnoty samorządowej
 • spełniają określone kryterium dochodowe 
 • mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe

Podstawowa zasada przyznawania mieszkań komunalnych mówi o 
tym, że aby starać się o mieszkanie, należy być mieszkańcem danej 
gminy. Mieszkania komunalne przyznawane są osobom, które są 
bezdomne lub pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych. 
Pozostawanie w trudnych warunkach mieszkaniowych oznacza za-
mieszkiwanie w mieszkaniu, w którym na osobę przypada nie więcej 
niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, oraz zamieszkiwanie w pomiesz-
czeniach nienadających się na stały pobyt ludzi. Osoby bezdomne oraz 
te zamieszkujące w trudnych warunkach mogą uzyskać mieszkanie, 
jeśli spełnią jeszcze jeden warunek. Tym warunkiem jest osiąganie 
niskich dochodów.

Kto ma pierwszeństwo w uzyskaniu 
mieszkania komunalnego 
Nie wszystkie osoby spełniające powyższe warunki otrzymają miesz-
kanie. Jeśli mieszkań jest niewiele w stosunku do osób uprawnio-
nych, gmina może zastosować kryteria pierwszeństwa, np. ustalić, 
że pierwszeństwo w uzyskaniu mieszkania mają osoby, które (poza 
spełnieniem dwóch podstawowych kryteriów) dodatkowo: 
zamieszkują w lokalach usytuowanych w budynkach lub ich częściach 
objętych ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ 
nadzoru budowlanego (czyli przeznaczonych do rozbiórki),
są bezdomne i zostały objęte programem wychodzenia z bezdomno-
ści w rozumieniu Ustawy o pomocy społecznej,
opuściły dom dziecka, rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka w 
związku z uzyskaniem pełnoletniości, a nie mają zaspokojonych po-
trzeb mieszkaniowych i nie są w stanie ich zaspokoić we własnym za-
kresie, pod warunkiem że z wnioskiem o pomoc mieszkaniową wystą-
pią w ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletniości, pozostają w wyjątkowo 
trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej w przypadku: 
 • niepełnosprawności wnioskodawcy lub członka rodziny upraw-

nionego do wspólnego zamieszkiwania,
 • ciężkiej, przewlekłej choroby wnioskodawcy lub członka rodziny 

uprawnionego do wspólnego zamieszkiwania,
 • zaistnienia przemocy lub innej patologii w rodzinie,
 • zamieszkują w budynkach lub ich częściach przeznaczonych do 

rozbiórki. 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą 
oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony 
i lokalu socjalnego na rzecz osób, który średni dochód na jed-
nego członka rodziny nie przekracza kwoty:

 • 185 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
 • 135 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniają-
cą oddanie w najem lub podnajem lokalu socjalnego lokalu 
socjalnego na rzecz osób, których średni dochód na jednego 
członka rodziny nie przekracza kwoty:
 • 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
 • 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

Na wniosek najemcy można dokonać zniżki czynszu w przy-
padku osób których średni dochód na jednego członka rodzi-
ny nie przekracza kwoty:
 • 85 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
 • 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

Jeżeli wnioskodawca udokumentuje, że w lokalu lub budynku 
do którego posiada tytuł prawny nie jest możliwe zaspokoje-
nie potrzeb mieszkaniowych może czynić starania o poprawę 
waruków mieszkaniowych uważa się :
 • zamieszkiwanie w lokalu, w którym na każdą osobę zamieszkującą 

przypada mniej niż 5m² powierzchni mieszkalnej w przypadku go-
spodarstwa wieloosobowego i 10 m² w przypadku gospodarstwa 
jednoosobowego

 • zamieszkiwanie w lokalu ze względu na kondygnację, wyposa-
żenie techniczne, wielkość z powodu warunków zdrowotnych 
potwierdzonych orzeczeniem lekarskim

 • zamieszkania w lokalu nie spełniającego wymogów przeznaczo-
nych dla stałego zamieszkania ludzi 

Podstawy prawne 
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-

ny i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z roku 2005, 
numer 31, pozycja 266, z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 04.2002
 • Uchwała Rady Miasta Ząbkowice Śl. Nr LVVIII/32/2017 z dnia 

29.11.2017r

1.2 ZAMELDOWANIE/WYMELDOWANIE

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony 
w ustawie.

Obowiązek meldunkowy 
Obowiązek meldunkowy polega na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z 
uwzględnieniem art. 36.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub po-
siadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek 
meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny 
lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich 
wspólnego pobytu.
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Meldunek a tytuł prawny do mieszkania 
Tytuł prawny to oficjalne potwierdzenie posiadanego prawa do 
mieszkania. W zależności od tego, jakiego typu jest to mieszkanie, 
różne są tytuły prawne. 

Mieszkanie komunalne – osoba posiadająca tytuł prawny to oso-
ba, która podpisała umowę najmu, czyli najemca. Tytułem prawnym 
jest umowa najmu. Właścicielem mieszkania jest gmina. 
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – osobą posiadającą tytuł 
prawny jest właściciel mieszkania. Tytułem prawnym jest akt nota-
rialny kupna mieszkania lub umowa ze spółdzielnią przydzielającą 
prawo do mieszkania. Mieszkania spółdzielcze własnościowe to tzw. 
ograniczone prawo rzeczowe. 

Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie – osoba posiadająca tytuł 
prawny to członek spółdzielni, któremu przydzielono dane miesz-
kanie. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny jest dokument 
zawierający przydział mieszkania. Właścicielem mieszkania jest 
spółdzielnia. 

Mieszkania własnościowe (kupione na wolnym rynku, mieszkania 
wykupione od gminy, przekształcone ze spółdzielczych własnościo-
wych i lokatorskich, mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej) – 
osoba posiadająca tytuł prawny to właściciel mieszkania. 

Meldunek jest tylko urzędowym poświadczeniem faktu zamieszkania 
pod danym adresem. Przepisy określają dwa rodzaje meldunku: mel-
dunek na pobyt stały i meldunek na pobyt czasowy. 

Meldunek na pobyt stały 
Pobytem stałym jest zamieszkiwanie pod danym adresem z zamia-
rem stałego przebywania (art. 6 ust. 1 Ustawy o ewidencji ludności 
(…)). Gdy dana osoba przebywa przez jakiś czas pod innym adresem 
niż meldunek stały, powinna zameldować się na pobyt czasowy. 

Meldunek na pobyt czasowy 
Pobytem czasowym jest przebywanie pod innym adresem bez zamia-
ru zmiany miejsca pobytu stałego (art. 7 ust. 1 Ustawy o ewidencji 
ludności (…)). Meldunek czasowy zazwyczaj wiąże się z zamieszka-
niem w innym miejscu niż meldunek stały w związku z np. podjęciem 
nauki lub pracy poza miejscem zamieszkania stałego. 
Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej 
miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące jest obowiązana 
zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wska-
zujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. 
Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwa-
jący ponad 3 miesiące uważa się w szczególności: 
 • wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego 
 • pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub 

ze względów rodzinnych
 • odbywanie czynnej służby wojskowej (art. 8 ust. 1 Ustawy o ewi-

dencji ludności (...)).

Procedury meldunkowe 
Aby zameldować się pod danym adresem (w danym mieszkaniu/

domu), należy udać się do urzędu gminy, na terenie której dana osoba 
chce się zameldować. W celu dokonania zameldowania należy wy-
pełnić i złożyć w urzędzie odpowiedni formularz. Obecnie do zamel-
dowania niepotrzebna jest zgoda właściciela mieszkania. Dokonując 
meldunku w mieszkaniu komunalnym, należy pamiętać, że o ile nie 
jest wymagana zgoda właściciela (w tym wypadku gminy) na zamel-
dowanie najemcy, to taka zgoda jest konieczna, aby w mieszkaniu 
zamieszkała osoba dodatkowa (niewskazana w umowie najmu).

Podstawy do wymeldowania 
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego oraz czasowego trwa-
jącego ponad 3 miesiące, ma obowiązek się wymeldować. 
Wymeldowania dokonuje się w urzędzie gminy właściwym ze wzglę-
du na dotychczasowe miejsce pobytu. Wymeldowania należy doko-
nać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego (art. 15 ust. 
1 Ustawy o ewidencji ludności (…)). 

Procedury odwoławcze 
Gdy urząd odmawia zameldowania lub gdy następuje wymeldowanie 
z urzędu, jest wydawana decyzja administracyjna, od której można się 
odwołać (Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Dzien-
nik Ustaw z roku 2006, numer 139, pozycja 993, z późn. zm.).

1.3 UZYSKANIE PRAWA DO MIESZKANIA SPÓŁDZIELCZEGO 
 LOKATORSKIEGO PO ŚMIERCI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI

Prawo do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego może uzyskać 
osoba, która jest członkiem danej spółdzielni oraz zawrze umowę ze 
spółdzielnią, w której zobowiązuje się wpłacić wkład mieszkaniowy 
oraz uiszczać wszelkie opłaty. 
Ze swojej strony spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi miesz-
kanie do użytkowania. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu różni 
się od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu i od prawa 
własności tym, że nie można go sprzedać czy podarować. 
Lokatorskie prawo do lokalu jest niezbywalne i nie przechodzi na 
spadkobierców. 

Współmałżonek – w sytuacji gdy mieszkanie przyznane było w 
trakcie trwania małżeństwa. Jeśli mieszkanie zostało przydzielone 
w trakcie trwania małżeństwa, to należy ono do małżonków wspól-
nie oraz dzieci. Po śmierci członka spółdzielni osoba ubiegająca się o 
przydział tego mieszkania powinna w terminie jednego roku złożyć 
pisemny wniosek o przydział lokalu i deklarację członkowską. 

Prawo do wkładu mieszkaniowego 
Prawo do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego nie podlega dzie-
dziczeniu, natomiast dziedziczeniu podlega prawo do wkładu miesz-
kaniowego. 

Podstawy prawne
 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (Dziennik Ustaw z roku 

2000, numer 119, pozycja 1116, z późn. zm.).
 • Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z roku 1964, numer 16, pozycja 

93, z późn. zm.).
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1.4 NABYCIE MIESZKANIA PO ŚMIERCI NAJEMCY  
 (DZIEDZICZENIE MIESZKAŃ KOMUNALNYCH)

Mieszkania komunalne są własnością gminy. Jeśli ktoś posiada prawo 
do mieszkania komunalnego (na podstawie przydziału lub umowy 
najmu), to jest tylko jego najemcą, a nie właścicielem. Mieszkań ko-
munalnych się nie dziedziczy. Jednakże są osoby, które mogą otrzy-
mać umowę najmu po śmierci najemcy. Krąg uprawnionych osób jest 
wymieniony w Kodeksie cywilnym (art. 691 §1 Kodeksu cywilnego). 
Jeśli obydwoje małżonkowie są współnajemcami mieszkania komu-
nalnego, to z chwilą śmierci jednego z nich pozostały współmałżonek 
staje się jedynym najemcą.
Jeżeli prawo najmu należy do jednej osoby, prawo do wstąpienia w 
stosunek najmu po jej śmierci mają następujące osoby:
 • małżonek, jeśli nie był najemcą lub współnajemcą mieszkania,
 • dzieci najemcy i jego współmałżonka,
 • osoba, która pozostawała w faktycznym pożyciu z najemcą .

Jeśli dana osoba należy do kręgu wyżej wymienionych osób, to aby 
otrzymać najem mieszkania komunalnego po śmierci dotychczaso-
wego głównego najemcy, musi spełniać jeszcze jeden warunek: stale 
zamieszkiwać z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. 

Podstawowe pojęcia 

Mieszkanie komunalne – zwane dawniej kwaterunkowym, to 
mieszkanie należące do gminy. 

Najemca mieszkania komunalnego – to osoba posiadająca prawo 
do zajmowania takiego mieszkania. Najemca ma prawo do użytkowa-
nia mieszkania, jednakże nie jest jego właścicielem. 

Umowa najmu – jest zawierana między gminą a najemcą od 1994 
roku; wcześniej mieszkania komunalne przyznawane były na podsta-
wie decyzji administracyjnej, tzw. przydziału (Kodeks cywilny, Dzien-
nik Ustaw z roku 1964, numer 16, pozycja 93, z późn. zm.).

Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe
Mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe nie muszą być 
mieszkaniami pełnowartościowymi, muszą jednak nadawać się do 
zamieszkania. Lokal socjalny może mieć ujęcie wody lub toaletę na 
zewnątrz, a pomieszczenie tymczasowe może być lokalem niesamo-
dzielnym, tzn. przeznaczonym dla kilku rodzin znajdujących się w po-
dobnej sytuacji. O lokal socjalny możemy ubiegać się, gdy nie posiada-
my żadnego mieszkania, a dochody uniemożliwiają nam zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych we wynajem we własnym zakresie lub gdy 
w wyroku eksmisyjnym znajdzie się zapis, iż mamy prawo do takiego 
mieszkania. Pomieszczenie tymczasowe otrzymamy, gdy w wyroku 
eksmisyjnym sąd nie przyzna nam prawa do lokalu socjalnego i nie 
będziemy mieli dokąd się wyprowadzić.

Podstawy prawne
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z roku 2005, 
numer 31, pozycja 266, z późn. zm.). 

 • Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z roku 1964, 
numer 43, pozycja 296, z późn. zm.). 

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegóło-
wego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub 
pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych 
warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszcze-
nie (Dziennik Ustaw z roku 2005, numer 17, pozycja 155). 

1.5 ZADŁUŻENIA CZYNSZOWE 

Posiadanie mieszkania zawsze wiąże się z obowiązkiem pokrywania 
opłat związanych z jego eksploatacją. Na opłaty składają się koszty 
zarządzania, opłaty za media, czyli wodę, centralne ogrzewanie. W 
przypadku mieszkań komunalnych wysokość opłat czynszowych 
określa gmina, w przypadku mieszkań spółdzielczych, zarówno loka-
torskich, jak i własnościowych – spółdzielnia, w przypadku mieszkań 
hipotecznych – wspólnota mieszkaniowa, w przypadku mieszkań, 
które są własnością prywatną – właściciel mieszkania. 

Odpowiedzialność za opłaty czynszowe 
Za zapłatę czynszu odpowiedzialne są wszystkie dorosłe osoby za-
mieszkujące w danym mieszkaniu i to niezależnie od tego, jaki jest to 
rodzaj mieszkania. 

Konsekwencje zadłużeń czynszowych 
Można wyróżnić dwie podstawowe konsekwencje zadłużenia 
czynszowego: 
 • nakaz zapłaty, czyli sądowy nakaz spłacenia długu,
 • utrata mieszkania.

1.6 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE  
 I PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU.

Aktualnie obowiązują dwie formy prawa dotyczące gruntów
 • użytkowanie wieczyste
 • prawo własności

Wieczyste użytkowanie specyficzne dla polskiego prawa cywilne-
go prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z 
trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych 
ograniczonych. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości 
gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, po-
wiatu bądź gminy lub związku tych jednostek osobie fizycznej lub 
prawnej na czas określony jako 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie 
mniej niż 40 lat). Dotyczy głównie gruntów położonych w granicach 
administracyjnych miast.

Użytkownik wieczysty ma prawa zbliżone do właściciela. Korzysta z 
gruntu z wyłączeniem innych osób. Może swobodnie rozporządzać 
prawem, czyli sprzedać je, obciążać, zapisać w testamencie. Podle-
ga ono egzekucji i dziedziczeniu. Przez cały okres obowiązywania 
umowy właścicielem gruntu pozostaje Skarb Państwa, jednostka sa-
morządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) lub związek 
jednostek samorządu terytorialnego. Nabywca jest użytkownikiem 
wieczystym gruntu, natomiast ma pełne prawo własności do budyn-
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ków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie. Posiada też pierw-
szeństwo do wykupu ziemi, na której te budynki zostały postawione, 
jeśli jest użytkownikiem wieczystym tejże ziem

Treść prawa w dużej mierze jest regulowana w umowie ustanawiają-
cej to prawo. W szczególności w umowie tej określa się, w jaki sposób 
nabywający będzie korzystał z przekazywanych jemu gruntów. 

Od 1 stycznia 2019 obowiązuje ustawa, która znosi użytkowanie 
wieczyste. Ustawa dotyczy ok 2,5 mln Polaków, którzy aktualnie są 
użytkownikami wieczystymi gruntów komunalnych lub należących 
do Skarbu Państwa. We własność będzie możliwe przekształcenie 
gdy dany grunt „co najmniej w połowie liczby lokali stanowią loka-
le mieszkalne”. Nie trzeba będzie załatwiać żadnych formalności ani 
odwiedzać urzędów. Przekształcenie nastąpi automatycznie z mocy 
prawa. Musimy czekać na zaświadczenie potwierdzające przekształ-
cenie. Znajdą się w nim informacje o kosztach. Zaświadczenie wyśle 
organ dokonujący przekształcenia. Urząd ma na wysłanie zaświad-
czenia 12 m-cy od przekształcenia lub w ciągu 4-mcy od naszego 
wniosku. Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu Sąd Rejonowy 
(wydział ksiąg wieczystych) i dokona odpowiedniego wpisu bez do-
datkowych opłat.
Opłata za przekształcenie wg aktualnych kwot czynszu (bez ewentu-
alnej zniżki) będzie wynosiła 20 krotność (opłat przekształceniowych) 
aktualnie płaconych z tytułu użytkowania wieczystego. Możemy 
uzyskać bonifikatę dot. gruntów Skarbu Państwa oraz ewentualnie 
bonifikatę gruntów samorządowych jeżeli dotychczasowy właściciel 
takie bonifikaty uchwali. Istnieje też możliwość uzyskania zniżki ze 
względu na niskie dochody. Opłatę można zapłacić jednorazowo lub 
opłacać rocznie przez 20 lat.

Własność gruntów
Ustawa, która przekształca prawo użytkowania wieczystego we 
własność wstrzymuje konieczność wnoszenia opłat do końca lutego 
2020 roku. Żeby natomiast pozbyć się problemu dalszego płacenia 
za grunt i skorzystać przy tym z bonifikaty, warto się pospieszyć i 
złożyć odpowiedni wniosek jeszcze w tym roku. Co do zasady od 
początku 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów wykorzysty-
wanych na cele mieszkaniowe zostali właścicielami lub współwła-
ścicielami działek. Dotyczy to zarówno użytkowników, którzy mają 
domy jednorodzinne, jak i tych, którzy mają mieszkania, a więc 
posiadają tylko ułamkową część prawa do działki pod budynkiem.  
Efekt jest taki, że jeśli do tej pory płaciliśmy za użytkowanie wieczyste 
(także w czynszu płaconym na konto spółdzielni), to teraz przez mak-
symalnie 20 lat mamy płacić za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego we własność.

Ale Uwaga! Ustawa wprowadziła zasadę, zgodnie z którą tegorocz-
ne opłaty są wstrzymane do lutego 2020 roku. Jeśli więc ktoś miał 
w planach zapłacić za użytkowanie wieczyste do końca marca 2019 
roku, to ten termin został przesunięty na koniec lutego 2020 roku, a 
płacić będziemy co do zasady już nie za użytkowanie wieczyste, a za 
przekształcenie go we własność.

2. SPADKI I DAROWIZNY

2.1 OGÓLNE ZASADY DZIEDZICZENIA

Dziedziczenie to nabycie własności i innych praw majątkowych (np. 
długów) po śmierci dotychczasowego właściciela (art. 922 Kodeksu 
Cywilnego). Z chwilą śmierci spadkodawcy na spadkobierców prze
chodzi majątek zmarłego, na który składają się (np.mieszkanie, samo-
chód , ale też pasywa (np. niespłacone kredyty, pożyczki). 

Są dwa rodzaje dziedziczenia: testamentowe i ustawowe. 

Dziedziczenie testamentowe – ma miejsce wtedy, gdy osoba 
zmarła sporządziła testament. Wówczas dziedziczą te osoby, które 
osoba zmarła wskazała testamencie. 

Dziedziczenie ustawowe – ma miejsce, gdy osoba zmarła nie spo-
rządziła testamentu. Wtedy dziedziczenie następuje zgodnie z ogól-
nymi zasadami zawartymi w Kodeksie cywilnym. 
W kwestiach związanych z dziedziczeniem często można spotkać się 
z terminami: wstępni i zstępni, dlatego podajemy znaczenie tych 
terminów: 
 • zstępni to: dzieci, wnuki, prawnuki itd., 
 • wstępni to: rodzice, dziadkowie itd. 

I. Dziedziczenie ustawowe – czyli dziedziczenie na mocy ustawy, 
następuje wtedy, gdy osoba zmarła nie zostawiła testamentu. 

Dzieci i małżonek 
W pierwszej kolejności dziedziczą: dzieci spadkodawcy i jego mał-
żonek (art. 931 Kodeksu cywilnego). Generalnie dziedziczą oni w 
równych częściach, jednakże część przypadająca współmałżonkowi 
nie może być mniejsza niż 1/4. Jeśli któreś z dzieci spadkodawcy nie 
dożyło otwarcia spadku (tzn. gdy dziecko zmarło przed rodzicem), to 
część mu przypadającą dziedziczą jego dzieci w równych częściach.

Małżonek, rodzeństwo, rodzice 
Jeśli osoba zmarła nie pozostawia po sobie zstępnych, to dziedziczą 
po nim: małżonek, rodzice i rodzeństwo (art. 932 Kodeksu cywilnego). 
W takim przypadku współmałżonek odziedziczy nie mniej niż poło-
wę spadku. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku gdy 
małżonkowie nie mają dzieci i jeden z małżonków umrze, to prawo 
dziedziczenia po nim ma nie tylko żyjący małżonek, ale też rodzeń-
stwo zmarłego i ich dzieci. Jeśli jednak umiera osoba, która ma dzieci, 
to rodzeństwo osoby zmarłej nie ma prawa do dziedziczenia. Cały 
spadek przypada współmałżonkowi zmarłego, jeśli nie ma zstępnych 
zmarłego, jego rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa. 

II. Dziedziczenie testamentowe 
Testament, popularnie nazywany „ostatnią wolą”, jest rozporządze-
niem majątkiem po naszej śmierci. Testament daje możliwość swo-
bodnego dysponowania naszym majątkiem. Dziedziczącymi mogą 
również być osoby spoza rodziny. 
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Forma testamentu 

Testament własnoręczny. Taki testament, aby był ważny, powi-
nien spełniać łącznie trzy podstawowe warunki (art. 949 Kodeksu 
cywilnego). Powinien być sporządzony własnoręcznie przez spadko-
dawcę (nie może być napisany przez inną osobę czy na komputerze, 
tylko od początku do końca własnoręcznie przez spadkodawcę),opa-
trzony podpisem spadkodawcy, opatrzony datą. 

Testament notarialny. Obecnie maksymalny koszt sporządzenia 
podstawowej formy testamentu wynosi 50 zł plus VAT (§8 Rozpo-
rządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej). Naj-
bezpieczniej jest sporządzić testament u notariusza, bo on czuwa 
nad tym, aby wszystkie jego postanowienia były zgodne z prawem. 
Warto, abyśmy sobie jednak zdawali sprawę, że nie zawsze testament 
jest rozwiązaniem idealnym. Może się bowiem okazać, że pomimo 
istnienia testamentu dziedziczenie będzie wyglądało nieco inaczej 
niż zapisy w nim zawarte. Dzieje się dlatego, że w polskim prawie 
następuje dziedziczenie w częściach ułamkowych, drugim powodem 
jest zachowek. 

Testament ustny ( art. 952 § 1 i 2 k. c.)
Testament ustny jest często występującą w praktyce szczególną 
formą testamentu. Może zostać sporządzony jedynie w sytuacjach 
określonych w ustawie. Prawo polskie przewiduje, że może on zostać 
sporządzony jedynie w jednej z trzech sytuacji:
 • gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy,
 • gdy okoliczności szczególne uniemożliwiają skorzystanie ze zwy-

kłej formy testamentu,
 • gdy okoliczności szczególne bardzo utrudniają skorzystanie ze 

zwykłej formy testamentu.
Wystąpienie jednej z tych okoliczności jest wystarczające. Spadko-
dawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obec-
ności co najmniej trzech świadków (art. 952 k. c. ).

Zapis windykacyjny ( art. 952 § 1 k.c) czyli najkrócej mówiąc: miesz-
kanie dla córki, działka dla syna, samochód dla brata. Oznacza to, iż 
w testamencie możesz konkretne rzeczy przeznaczyć dla określonych 
osób – i to zarówno będących spadkobiercami ustawowymi, jak i dla 
tych zupełnie niespokrewnionych. Możesz więc przekazać koleżance 
ulubioną sztukę biżuterii, albo kosiarkę do trawy przeznaczyć dla 
sąsiada. 

Zgodnie z art. 981(1) § 1 kodeksu cywilnego: w testamencie sporzą-
dzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, 
że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia 
spadku .
Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:
 • rzecz oznaczona co do tożsamości,
 • zbywalne prawo majątkowe,
 • przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
 • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Warunkiem skuteczności zapisu windykacyjnego jest umieszczenie 
go w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Obec-

nie prawo spadkowe daje możliwość bardziej precyzyjnego rozporzą-
dzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Kiedyś, zanim weszła 
w życie nowelizacja prawa spadkowego, spadkodawca nie mógł w 
testamencie przeznaczać konkretnych rzeczy dla konkretnych osób- 
po prostu w swoim testamencie wskazywał spadkobierców i już. 
(oczywiście w pewnym uproszczeniu, prawo spadkowe było i jest 
dość skomplikowane) Takie rozwiązanie jest korzystne dla spadko-
dawców, jednak nie jest wolne od pułapek. Dokonując zapisu windy-
kacyjnego na rzecz konkretnej osoby – czegoś o znacznej wartości np. 
mieszkania (zwłaszcza, jeśli rzecz ta praktycznie wyczerpuje majątek 
spadkodawcy) nie można zapomnieć o instytucji zachowku, do któ-
rego uprawnieni są członkowie najbliższej rodziny spadkodawcy – w 
szczególności małżonek i dzieci.

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej ( Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1629 Ustawa z dnia 5.07.2018 r.). Ustawa reguluje 
zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci 
przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG”, oraz kontynuowa-
nia działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego 
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki nie-
materialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy 
w chwili jego śmierci. Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje także 
składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania 
działalności gospodarczej, nabyte przez zarządcę sukcesyjnego albo 
na podstawie czynności, o których mowa w art. 13, w okresie od chwi-
li śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego 
albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

III. Zachowek ( art. 991-1011 k. c.)
Spadkodawca może rozrządzić całym majątkiem. Osoby najbliższe 
mogą być pominięte . W celu zabezpieczenia ich interesu ustawa 
daje im jedynie roszczenie pieniężne skierowane do powołanych 
spadkobierców. Rozmiar tego roszczenia uzależniony jest od wiel-
kości udziału spadkowego, jaki przypadłby osobie uprawnionej przy 
dziedziczeniu ustawowym. Zachowek jest to część spadku należna 
osobom najbliższym zmarłego niezależnie od tego, kto został przez 
niego powołany do spadku w testamencie. Ustanowienie prawa do 
zachowku opiera się na założeniu, że każdy człowiek w razie śmierci 
ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swoim 
najbliższym. W praktyce zachowek może być egzekwowany wtedy, 
gdy zmarły pozostawił testament, w którym albo w ogóle pominął 
osoby najbliższe, albo zapisał im zbyt małą część majątku. Problem 
zachowku nie istnieje, gdy osoby do niego uprawnione otrzymają w 
spadku po zmarłym lub w formie darowizny część majątku równą lub 
wyższą od tej, jaka należałaby się im z racji zachowku. Zgodnie z art. 
991 § 1 K.c.: „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, 
którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli upraw-
niony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony 
jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by 
mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypad-
kach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.
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IV. Wydziedziczenie ( art. 1008-1011 k. c.)
Wydziedziczenie oznacza pozbawienie w testamencie przez spadko-
dawcę zstępnych, małżonka i rodziców zachowku. Pojęcie wydziedzi-
czenia często jest mylone z „testamentem negatywnym”, czyli takim, 
w którym pozbawia się spadkobiercę ustawowego przysługującego 
mu z mocy ustawy spadku. Taki testament nie pozbawia jednak 
spadkobiercy prawa do zachowku (potwierdza to także uchwała SN z 
10.04.1975 r. III CZP 14/75). Wydziedziczenie natomiast obejmuje taki 
testament, w którym spadkobierca pozbawia prawa do zachowku. 
Wydziedziczenie musi nastąpić w formie testamentu.

Przesłanki
Ustawodawca ściśle wskazuje przyczyny, w których można pozbawić 
prawa do zachowku. Opierają się one na relacjach i więziach i obejmu-
ją sytuacje, gdy uprawniony do zachowku:
 • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób 

sprzeczny z zasadami współżycia społecznego – istotnym jest 
podkreślenie, że nie wystarczy tylko, że uprawniony do zachowku 
postępuje sprzecznie z zasadami współżycia społecznego (np. za-
żywa narkotyki, popełnia przestępstwa, itp.), ale także, musi być 
to zachowanie wbrew woli samego spadkodawcy i te okoliczności 
– w razie sporu – będą zawsze podlegały ocenie sądu, muszą być 
to także działania, które podejmowane są przez uprawnionego do 
zachowku w sposób uporczywy,

 • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych 
mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub 
wolności albo rażącej obrazy czci – czyny te uregulowane są w 
kodeksie karnym, nie dookreślono tu pojęcia osób najbliższych 
spadkodawcy, więc ta okoliczność będzie także podlegała każdo-
razowej ocenie,

 • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków ro-
dzinnych, tu, tak jak w punkcie 1,  wymaga się cechy uporczywości 
działania, obowiązki rodzinne obejmują tu obowiązek alimenta-
cyjny, opieki, itp.

Wymienione wyżej okoliczności przybierają postać szczególnie na-
gannego postępowania osoby uprawnionej do zachowku, dlatego 
w testamencie, który obejmuje wydziedziczenie warto dokonać ich 
dokładnego opisu, tak by w przypadku sporu było jak najmniej wąt-
pliwości, co do przyczyn wydziedziczenia.

Przebaczenie
Ustawodawca wprowadził także instytucję przebaczenia – spad-
kodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeśli 
mu przebaczył. Jeśli zaś w chwili przebaczenia nie miał zdolności do 
czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z 
dostatecznym rozeznaniem. 

Skutek wydziedziczenia
Wskutek wydziedziczenia osobie, która została wskazana w testa-
mencie, jako wydziedziczona, z momentem otwarcia spadku, nie 
będzie przysługiwało prawo do zachowku.

V. Konkubenci 
Przy dziedziczeniu ustawowym osoby żyjące w nieformalnym związ-
ku (konkubenci) nie dziedziczą po sobie. Dlatego jedynym rozwią-
zaniem, aby przekazać po śmierci majątek osobie, z którą żyjemy w 
związku nieformalnym, jest sporządzenie testamentu, w którym 
osobę tę wskażemy jako spadkobiercę. 

VI. Postępowanie spadkowe 
Jeśli jesteśmy spadkobiercami, to aby nabyć prawo do spadku, na-
leży założyć sprawę o nabycie spadku (na podstawie ustawy bądź 
testamentu). Wniosek o nabycie spadku należy wnieść do wydziału 
cywilnego sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania 
spadkodawcy. 

VII. Podział spadku 
Gdy prawo do spadku nabyło kilka osób, stają się one współwłaści-
cielami spadku w częściach ułamkowych. Mogą się one podzielić 
spadkiem. Jeśli spadkobiercy są zgodni co do sposobu podziału, mogą 
go dokonać u notariusza bądź składając wniosek do sądu o zgodny 
dział spadku. Jeżeli jednak spadkobiercy nie mogą się porozumieć w 
kwestii podziału majątku spadkowego, sprawę taką, po wniesieniu 
odpowiedniego wniosku, rozstrzyga sąd. Zawsze korzystniej jest po-
rozumieć się w kwestii podziału spadku ze względu na niższe koszty. 

VIII. Uregulowanie podatku od spadku 
Po tym, jak sąd wyda postanowienie o nabyciu spadku, należy uregu-
lować kwestię podatku od spadku. Na specjalnym formularzu należy 
określić, co nabyliśmy w wyniku dziedziczenia i jaką te przedmioty 
mają wartość. Najbliższa rodzina osoby zmarłej (małżonek, zstępni, 
wstępni, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha) może skorzy-
stać ze zwolnienia od tego podatku i w ogóle go nie zapłacić (art. 4a 
Ustawy o podatku od spadków i darowizn). Jednak podatku nie zapła-
cimy tylko wtedy, jeśli w odpowiednim terminie od uprawomocnienia 
się postanowienia o nabyciu spadku zgłosimy się do urzędu skarbowe-
go w celu złożenia zeznania o nabyciu spadku. Jeśli w tym terminie nie 
rozliczymy się z urzędem skarbowym, tracimy prawo do ulgi i musimy 
zapłacić podatek. Wysokość podatku od spadku jest uzależniona od 
stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą i od wartości spadku.

KWOTA NADWYŻKI PONAD 
KWOTĘ WOLNĄ OD PODAT-

KU W ZŁ (PONAD - DO)
PODATEK WYNOSI

od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej  
małżonek, zstępni (dzieci i ich potomkowie), wstępni  

(rodzice i ich przodkowie), pasierbowie, zięciowie,  
synowie, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie

10.278 zł 3%

10.278 - 20.556 zł
308,30 zł i 5% od nadwyżki 

ponad 10.278 zł

20.556 zł
822,20 zł i 7% od nadwyżki 

ponad 20.556 zł
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od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej zstępni rodzeń-
stwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, 

małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie 
rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

10.278 zł 7%

10.278 - 20.556 zł
719,50 zł i 9% od nadwyżki 

ponad 10.278 zł

20.556 zł
1.644,50 i 12% od nadwyżki 

ponad 20.556 zł

od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10.278 zł 12%

10.278 - 20.556 zł
1.233,40 zł i 16% od nadwyżki 

ponad 10.278 zł

20.556 zł
2.877,90 zł i 20% od nadwyżki 

ponad 20.556 zł

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątko-
wych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, 
ojczyma i macochę, jeżeli: 1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub 
praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 
w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego 
powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w 
przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od 
dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie 
spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz 2) w przypadku gdy przed-
miotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki 
pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby 
w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie 
nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio 
nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udoku-
mentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy 
nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdziel-
czej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. 
1a. Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy 
lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub euro-
pejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1, do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświad-
czenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia 
spadkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. Jeżeli nabywca dowiedział 
się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie 
terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, zwolnienie, o 
którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub 
prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w 
terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, 
oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich 
nabyciu.

IX. Dziedziczenie długów spadkowych 
Warto wiedzieć, że spadek to nie tylko majątek, który pozostawia 
osoba zmarła, ale też jej zobowiązania, czyli długi. Może się okazać, 
że odziedziczymy tylko dług lub majątek jest mniejszy niż długi. Od 

października 2005 roku prawo chroni spadkobierców przed niespo-
dziewaną odpowiedzialnością za zobowiązania zmarłego- muszą 
spłacić tylko tyle jest wart pozostawiony majątek. Fachowo nazywa 
się to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Otwarcie 
spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy i spadkobierca 
przyjmuje spadek ale warunkowo. Ma bowiem 6 m-cy by przyjąć 
spadek lub go odrzucić. Gdy nie złoży w tym terminie oświadczenia 
przed notariuszem lub sądem spadkobierca przyjmuje spadek z tzw. 
dobrodziejstwem inwentarza tj. długi do wysokości majątku. Osoby 
niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione zawsze nabywają spadek z 
dobrodziejstwem inwentarza i nie muszą składać w tej sprawie żad-
nego oświadczenia (art. 1015 §2 Kodeksu postępowania cywilnego). 
Gdy postanowienie sądu się uprawomocniło każdy ze spadkobierców 
otrzymuje z urzędu skarbowego wezwanie do zapłaty zaległego po-
datku po zmarłym. Kto zapłaci podatek urząd skarbowy nie interesuje.
Nie ma możliwości, aby odziedziczyć tylko majątek (np. mieszkanie) i 
nie odpowiadać w żaden sposób za ewentualne długi spadkodawcy. 
Można tylko ograniczyć wysokość tych długów. Za oświadczenie o 
odrzuceniu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza musimy zapłacić. U notariusza zapłacimy maksymalnie 50 zł 
plus VAT (§8 pkt 9 Rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek 
taksy notarialnej), a w sądzie 50 zł (cała opłata – art. 49 pkt 4 Ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Spadkobierca który od-
rzucił spadek jest traktowany jakby nie dożył jego otwarcia. Niechcia-
ny udział przechodzi na dalszych spadkobierców którzy nie odrzucili 
spadku. Spadku nie może odrzucić gmina ani skarb państwa. Z chwili 
śmierci spadkodawcy na spadkobierców przechodzi majątek zmarłe-
go, na który składają się np. mieszkanie, samochód, ale też pasywa 
np. niespłacone kredyty, pożyczki.

Podstawy prawne
 • Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z roku 1964, numer 16, pozycja 

93, z późn. zm.). 
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z roku 1964, 

numer 43, pozycja 296, z późn. zm.). 
 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dziennik 

Ustaw z roku 2005, numer 167, pozycja 1398, z późn. zm.). 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymal-

nych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z roku 2004, numer 
148, pozycja 1564, z późn. zm.). 

 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dziennik Ustaw z roku 
2004, numer 142, pozycja 1514, z późn. zm.). 

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegóło-
wego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporzą-
dzaniu spisu inwentarza (Dziennik Ustaw z roku 1991, numer 92, 
pozycja 411).

VII. Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego własnościowe-
go.
Ogólne zasady dziedziczenia mieszkania spółdzielczego własnościo-
wego są takie same jak przy dziedziczeniu każdej innej własności, 
patrz punkt: „Ogólne zasady dziedziczenia”. Generalnie w przypadku 
mieszkań spółdzielczych własnościowych, aby mieć prawo do miesz-
kania, należy być członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Nie jest to 
jednak konieczne, gdy jesteśmy spadkobiercami takiego mieszkania. 
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Podstawy prawne 
 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (Dziennik Ustaw z roku 

2003, numer 119, pozycja 1116, z późn. zm).

X. Dziedziczenie mieszkań własnościowych (hipotecznych).
Mieszkanie własnościowe (hipoteczne) oraz dom to majątek, który 
podlega dziedziczeniu, patrz punkt: „Ogólne zasady dziedziczenia”. 

Dziedziczenie mieszkania będącego współwłasnością mał-
żeńską. 
Często się zdarza, że mieszkanie jest współwłasnością obydwojga 
małżonków. Jeśli jeden z nich umiera, dziedziczeniu podlega tylko 
część należąca do zmarłego małżonka. 

XI. Dział spadku. 
Często w wyniku dziedziczenia mieszkanie staje się współwłasnością 
kilku osób. W takiej sytuacji może powstać wiele problemów i rozwią-
zaniem będzie podzielenie się spadkiem. W przypadku gdy mieszka-
nie jest odziedziczone przez kilka osób, najczęściej podział następuje 
w ten sposób, że jedna osoba nabywa prawo do mieszkania i musi 
spłacić pozostałe lub sprzedają one mieszkanie i dzielą się uzyskaną 
kwotą. Nabycie spadku rodzi obowiązek rozliczenia się z podatku od 
spadku – patrz: „Ogólne zasady dziedziczenia”. Własność nierucho-
mości jest stwierdzona w księdze wieczystej. Dlatego po nabyciu 
mieszkania powinniśmy dokonać zmiany wpisu do księgi wieczystej 
w celu potwierdzenia naszego prawa do mieszkania (art. 35 Ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece). 

Podstawy prawne 
 • Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z roku 1964, numer 16, pozycja 

93, z późn. zm.). 
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (Dziennik Ustaw z roku 

2001, numer 124, pozycja 1361, z późn. zm.).

2.2 DAROWIZNY (ART. 888-902 K. C.)

Oświadczenie darowizny powinno być złożone w formie aktu nota-
rialnego. Umowa darowizny powinna być sporządzona w formie aktu 
notarialnego. Umowa darowizny bez spełnienia tego warunku staje 
się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Umowa 
darowizny bez spełnienia tego warunku staje się ważna, jeżeli przy-
rzeczone świadczenie zostało spełnione.W umowie darowizny należy 
dokładnie określić strony (darczyńcę i obdarowanego) oraz przedmiot 
darowizny. Przedmiot ten powinien stanowić własność darczyńcy. 
W umowie darczyńca zobowiązuje się do darowania przedmiotu 
darowizny, obdarowany zaś oświadcza, iż darowiznę przyjmuje. W 
umowie wskażmy też miejsce oraz datę jej sporządzenia. Należy pa-
miętać o tym, iż do przekazania w formie darowizny rzeczy, objętych 
małżeńską wspólnością majątkową często będzie wymagana zgoda 
drugiego małżonka. Bez takiej zgody możemy przekazać jedynie 
drobne zwyczajowo przyjęte darowizny. Darowiznę można odwołać 
przez oświadczenie darczyńcy złożone obdarowanemu na piśmie Po-
datek od darowizn stosuje się odpowiednio jak do podatku od spadku. 
Przyczyna odwołania zależy od tego czy darowizna została wykonana 
czy też nie. Przykładowo darowizna pieniężna staje się wykonana w 

momencie przekazania pieniędzy. Jeżeli mamy do czynienia z daro-
wizną niewykonaną, to darczyńca ma prawo ją odwołać, jeżeli po 
zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wy-
konanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego wła-
snego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb 
albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków 
alimentacyjnych. Czynność przeniesienia własności nieruchomości – 
darowania nieruchomości, należy powierzyć notariuszowi. Notariusz 
załatwi za nas wiele istotnych czynności związanych z usankcjonowa-
niem przeniesienia darowizny, a w szczególności przeprowadzi takie 
czynności jak:
 • naliczy stosowny podatek od spadków i darowizn,
 • przekaże naliczony podatek do Urzędu Skarbowego,
 • dokona stosownych wpisów w księgach wieczystych,
 • w przypadku, gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, 

notariusz założy za nas tę księgę.

Podstawa prawna 
 • Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z roku 1964, numer 16, pozycja 

93, z późn. zm.). 

3. POSTĘPOWANIE W URZĘDZIE, PRZED SĄDEM

3.1 KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

Spory najlepiej rozstrzygać polubownie, czyli dojść do porozumienia 
z drugą stroną konfliktu. Czasami jednak jedyną drogą, aby wyegze-
kwować swoje prawa, jest skierowanie sprawy do sądu. Kierując spra-
wę do sądu, musimy się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów. 
Niniejsze opracowanie dotyczy kosztów w sądach cywilnych, nie ma 
zastosowania w sprawach karnych i o wykroczenia. Koszty sądowe 
związane są z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępo-
wania cywilnego w danej sprawie. Koszty sądowe dzieli się na opłaty 
i wydatki. Do opłacenia kosztów sądowych zobowiązana jest strona, 
która wnosi do sądu pismo (pozew, wniosek). Strona, która sprawę 
wygra, może domagać się zwrotu kosztów od strony przegrywającej. 

I. Opłaty: 
Opłacie podlegają zarówno pisma mające na celu rozpoczęcie sprawy 
(np. pozew, wniosek, pozew wzajemny), jak i odwołania (np. apela-
cja, zażalenie, sprzeciw od wyroku zaocznego, skarga kasacyjna). Sąd 
nie rozpocznie postępowania, jeśli nie uiścimy opłaty. Wysokość oraz 
rodzaj opłat w danych sprawach są określone w Ustawie o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych. 

Rodzaje opłat: stała, stosunkowa, podstawowa, tymczasowa 
 • Opłata stała to konkretna kwota pieniężna w danej sprawie, nie 

może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5000 zł (art. 12 Ustawy o 
kosztach sądowych). 

 • Opłata stosunkowa pobierana jest w sprawach o prawa majątko-
we, wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskar-
żenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Jeśli 
nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, pobierana jest opłata 
tymczasowa. 
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 • Opłata podstawowa wynosi 30 zł i jest pobierana w sprawach, dla 
których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub 
tymczasowej. 

Przykładowe opłaty stałe :
opłaty w kwocie 600 zł od pozwu o:
 • rozwód
 • separacje
 • ochronę dóbr osobistych  

opłaty w kwocie 200 zł od pozwu w sprawach o:
 • unieważnienie małżeństwa
 • rozwiązania przysposobienia
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • nieważnienie uznania dziecka

W sprawach w postępowaniu uproszczonym przy wartości przedmio-
tu sporu
 • do 2 000 zł - 30 zł
 • ponad 2 000 zł do 5 000 zł - 100 zł
 • ponad 5 000 zł do 7 500 zł - 250 zł
 • ponad 7 500 zł - 300 zł 

Termin i forma uiszczenia opłaty 
Opłata powinna być uiszczona wraz z wniesieniem pisma do sądu. 
Opłaty można dokonać wpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy bez-
pośrednio w kasie sądu, w znakach sądowych, które można nabyć w 
sądzie. Jeśli ktoś nie wniósł opłaty do sądu wraz z pismem, to sąd we-
zwie do uzupełnienia braków formalnych poprzez uiszczenie opłaty. 
Jeśli kogoś nie stać na uiszczenie opłaty, to po otrzymaniu wezwania 
powinien w terminie tygodniowym (wyznaczonym do uiszczenia 
opłaty) złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych (art. 1262, 
130 Kodeksu postępowania cywilnego) – patrz: „Zwolnienie z kosz-
tów sądowych”. 

Opłaty w zakresie prawa o księgach wieczystych
Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wpisu w księdze wieczy-
stej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa 
rzeczowego.
Opłatę stałą w kwocie 60 zł pobiera się od:
 • założenia księgi wieczystej 
 • połączenia nieruchomości w jednej księdze wieczystej
 • odłączenie nieruchomości lub jej części

II. Wydatki 
W trakcie sprawy sądowej mogą pojawić się dodatkowe koszty, tzw. 
wydatki. Do wydatków zalicza się m.in.: 
 • wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłu-

maczy oraz kuratorów ustanowionych w danej sprawie,
 • zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub 

dochodów świadków,
 • koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane 

z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem,
 • koszty przeprowadzenia innych dowodów (np. badanie DNA przy 

ustalaniu ojcostwa),
 • koszty ogłoszeń (np. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku).

 • W orzeczeniu kończącym sprawę sąd rozstrzyga, która ze stron bę-
dzie obciążona wydatkami (art. 83 Ustawy o kosztach sądowych). 

III. Zwolnienie z kosztów sądowych 
Osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej i dla których zapłacenie 
kosztów wiązałoby się ze znacznym pogorszeniem sytuacji ich i ich ro-
dziny, mogą wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych. 
W Ustawie o kosztach sądowych są też określone sprawy, które są 
zwolnione z opłat. Patrz: „Zwolnienie z kosztów sądowych”. 

IV. Koszty sądowe a koszty procesu 
Koszty sądowe to koszty związane z prowadzeniem sprawy, które 
osoba dochodząca swoich roszczeń zobowiązana jest wpłacić na rzecz 
sądu. Koszty procesu to wszelkie koszty związane z prowadzeniem 
sprawy (nie tylko koszty sądowe, ale też inne, jak np. wynagrodzenie 
adwokata czy koszty dojazdu do sądu). 

V. Zwrot kosztów procesu
Osoba, która wygrała sprawę w sądzie, ma prawo żądać od osoby, któ-
ra przegrała, zwrotu niezbędnych kosztów procesu (art. 98 Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

VI. Zwrot opłaty 
Osobie, która wniosła opłatę, sąd może zwrócić całą opłatę albo jej 
część. 

W całości: 
Sąd zwraca stronie całą uiszczoną opłatę, jeśli sprawa nie odbędzie 
się, gdyż sąd zwróci pismo (pozew, wniosek) z powodu braków for-
malnych lub cofnięcia czy odrzucenia pisma (a stało się to przed 
wysłaniem odpisów innym stronom). Sąd zwraca też całą opłatę od 
apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej jeśli uwzględni te środki odwo-
ławcze i stwierdzi oczywiste naruszenie prawa. 

W części:
Sąd zwraca 3/4 wniesionej opłaty, jeśli w trakcie sprawy w sądzie 
pierwszej instancji zawarto ugodę przed mediatorem. W pozostałych 
przypadkach zakończonych ugodą sądową sąd zwraca połowę wnie-
sionej opłaty (art. 79 Ustawy o kosztach sądowych). 

VII. Opłaty kancelaryjne w sądzie cywilnym

Opłaty kancelaryjne to opłaty za wydawanie odpisów, wypisów, za-
świadczeń i orzeczeń z sądu. Opłata kancelaryjna wynosi 6 zł za każdą 
rozpoczętą stronę wydanego dokumentu. (art. 77 i 78 Ustawy o kosz-
tach sądowych). Czynności kancelaryjne pobierane są następujące 
opłaty kancelaryjne:
Czego dotyczy opłata
w zasadzie 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu od 
wniosku o wydanie na podstawie akt: 
 • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, 
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, 
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności, 
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Zaświadczenia 
 • 12 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu 
 • Jeżeli dokument, o którym mowa wyżej, jest sporządzony w języ-

ku obcym albo zawiera tabele
 • 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu co do za-

sady od wniosku o odpis księgi wieczystej
 • 1 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentuod wnio-

sku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach Za 
sprawy

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

Opłaty kancelaryjne to opłaty za wydawanie odpisów, wypisów, 
zaświadczeń i orzeczeń z sądu. Opłata kancelaryjna wynosi 6 zł za 
każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu. Za wydanie kopii 
dokumentu znajdującego się w aktach sprawy opłata wynosi 1 zł za 
każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu (art. 77 i 78 Ustawy 
o kosztach sądowych). 

3.2 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE

Chcąc załatwić sprawę w urzędzie, najlepiej jest zwrócić się ze swoją 
prośbą w formie pisemnej, tzn. złożyć w odpowiednim wydziale urzę-
du podanie opisujące swoją sprawę. 

Pisząc podanie, powinniśmy w nim zawrzeć: 
 • swoje podstawowe dane, tzn. imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 • dane instytucji, do której pismo jest skierowane, tzn. nazwę i adres 

instytucji,
 • informację, czego pismo dotyczy, opisującą sprawę i uzasadniającą 

cel złożenia pisma, swój podpis. 
W razie potrzeby do podania można załączyć kserokopie dokumen-
tów, które potwierdzają treści zawarte w piśmie. Podanie najlepiej 
przygotować w dwóch egzemplarzach, aby na jednym uzyskać po-
twierdzenie złożenia pisma. Warto wiedzieć, że przepisy Kodeksu po-
stępowania administracyjnego zobowiązują urząd do tego, aby każda 
sprawa była załatwiana w sposób rzetelny i wnikliwy, a wszelkie nie-
jasności i niedopowiedzenia powinny być interpretowane na korzyść 
obywatela. Urząd jest zobowiązany załatwić zgłoszoną sprawę „bez 
zbędnej zwłoki”, tzn. jak najszybciej (art. 35 Kodeksu postępowania 
administracyjnego). Nie w każdej sytuacji jest to jednak możliwe, dla-
tego w sprawach, które wymagają wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii, 
urząd ma na ich rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi jeden miesiąc. 
Ale zdarzają się sprawy bardzo skomplikowane i w takich sytuacjach 
urząd może je załatwić w okresie do dwóch miesięcy. 

Postanowienie 
Postanowienie jest odpowiedzią urzędu. Kończy daną sprawę lub od-
nosi się tylko do części danej sprawy i jest wtedy wydawane z reguły 
w toku takiego postępowania, którego zakończeniem jest wydanie 
decyzji. Jeśli nie zgadzamy się z treścią postanowienia, możemy się 
od niego odwołać, składając zażalenie. Zażalenie należy złożyć do or-
ganu wyższego stopnia za pośrednictwem tego urzędu, który wydał 

postanowienie, co oznacza, iż zażalenie powinno być adresowane do 
organu nadrzędnego, ale złożone w tym urzędzie, który je wydał. Za-
żalenie składa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, 
a w przypadku ustnego załatwiania sprawy – od ustnego ogłoszenia 
treści postanowienia. 

Decyzja 
Decyzja jest formą odpowiedzi instytucji/urzędu na złożone poda-
nie. Decyzja w przeciwieństwie do postanowienia rozstrzyga całość 
sprawy i kończy jej rozpatrywanie w danej instytucji (art. 104 §1 Ko-
deksu postępowania administracyjnego). Decyzja powinna zawierać 
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego 
osoby wydającej decyzję lub osoby do tego upoważnionej (art. 107 
§1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Decyzja powinna być 
dostarczona na piśmie (art. 109 §1 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego). Odwołanie od decyzji należy wnieść do właściwego or-
ganu odwoławczego (musi być podany w decyzji) za pośrednictwem 
tego organu, który decyzję wydał (art. 129 §1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego), np. odwołanie od decyzji ośrodka pomocy spo-
łecznej adresuje się do samorządowego kolegium odwoławczego, 
ale składa się w ośrodku. Organ, który wydał decyzję, ma obowiązek 
przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu 
w ciągu 7 dni, chyba że w wyniku złożenia odwołania zmienił swoją 
decyzję, wówczas powinien wydać decyzję o zmienionej treści i prze-
słać ją nam (art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z 
reguły odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji 
(art. 129 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Wniesienie 
odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. 

Organ odwoławczy może: 
 • utrzymać w mocy dotychczasową decyzję, 
 • uchylić ją w całości lub części i np. wydać nową decyzję,
 • uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia,
 • umorzyć postępowanie odwoławcze (z reguły wtedy gdy odwoła-

nie wniosła osoba nieuprawniona).

Każdorazowo stanowisko organu odwoławczego jest wyrażane w 
formie decyzji (art. 138 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
Trzeba pamiętać, że decyzja wydana w wyniku odwołania nie może 
być zmieniona na niekorzyść osoby wnoszącej odwołanie (Kodeks po-
stępowania administracyjnego, Dziennik Ustaw z roku 2000, numer 
98, pozycja 1071, z późn. zm.).

3.3 ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH, UMARZANIE,  
 ROZKŁADANIE NA RATY I ODRACZANIE TERMINU  
 ZAPŁATY NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH

Należą tu między innymi sprawy: 
 • dotyczące uznania dziecka, ale tylko wtedy gdy ojciec dziecka 

dobrowolnie pragnie przed sądem złożyć oświadczenie o uznaniu 
dziecka,

 • dotyczące ustalenia ojcostwa i macierzyństwa, ale tylko dla osoby, 
która składa pozew w tej sprawie,

 • dotyczące nadania dziecku nazwiska.
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Każdy, kto chce złożyć wniosek lub pozew do sądu, musi się liczyć z 
poniesieniem kosztów (patrz punkt: „Koszty Sądowe”). Warto jednak 
wiedzieć, że niektóre sprawy są zwolnione z opłat z urzędu. Należą do 
nich m.in. sprawy:
 • przysposobienie dziecka, 
 • odebranie małoletniego dziecka jego rodzicom lub opiekunom,
 • alimenty, ale z kosztów zwolniona jest tylko osoba, która wnosi 

o alimenty lub która została pozwana w sprawie o obniżenie ali-
mentów,

 • dotyczące uznania testamentu ustnego – przesłuchania osoby, 
która była świadkiem testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie 
testamentu,

 • dotyczące skargi na orzeczenie referendarza sądowego o odmowie 
zwolnienia z kosztów sądowych oraz złożenia zażalenia

 • składane przez osobę ubezpieczoną do sądu pracy i ubezpieczeń 
społecznych,

 • związane z ochroną zdrowia psychicznego (art. 95 Ustawy o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych).

W sprawach przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych zwolnio-
ne z opłat są jedynie osoby składające pozew. Natomiast osoby te 
zobowiązane są do uiszczenia opłaty podstawowej przy wnoszeniu 
odwołań. 

W pozostałych sprawach, jeśli znajdujemy się w trudnej sytuacji fi-
nansowej, możemy się starać o: 
 • zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub części, rozłożenie 

kosztów sądowych na raty, 
 • odroczenie terminu zapłaty lub umorzenie zasądzonych kosztów.

Umorzenie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu zapłaty należ-
ności sądowych. Jeśli dana osoba nie jest w stanie natychmiastowo 
zapłacić kosztów sądowych, ponieważ byłoby to związane z niew-
spółmiernymi trudnościami lub groziłoby ciężkimi skutkami, może 
zwrócić się z wnioskiem do prezesa sądu o odroczenie terminu spłaty, 
rozłożenie kosztów na raty lub umorzenie (art. 119, art. 120 Ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W składanym wniosku 
należy dokładnie opisać sytuację swoją i swojej rodziny, tak aby z opi-
su wyraźnie wynikało, iż natychmiastowe opłacenie kosztów byłoby 
możliwe jedynie wtedy, gdyby rodzina zrezygnowała z wydatków 
związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, lub 
jeśli miałaby natychmiast uregulować należność i to spowodowałoby 
to drastyczne konsekwencje. Każdy przedstawiany argument powi-
nien być potwierdzony odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem. 
We wniosku należy wyraźnie zaznaczyć, o co prosimy: 
 • czy o odroczenie terminu spłaty należności, przy czym należy pa-

miętać, że spłata może zostać odroczona maksymalnie na okres 
dwóch lat; jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach sąd może 
się zgodzić, aby zapłata kosztów sądowych została uregulowana 
po trzech latach, 

 • czy o rozłożenie na raty – ponieważ ustawa nie określa liczby rat 
ani ich wysokości, warto we wniosku samemu zaproponować wy-
sokość i liczbę rat. 

3.4 ADWOKAT Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Każdy z nas ma prawo do obrony w sądzie. Osoby, które zdecydują 
się na pomoc adwokata, w zależności od zasobności portfela albo 
korzystają z prywatnych kancelarii adwokackich, albo starają się o 
przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej w postaci adwokata lub 
radcy prawnego z urzędu. 

Kto może się ubiegać o adwokata z urzędu 
Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona po-
winna zgłosić z jednoczesnym wnioskiem o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub osobno - na piśmie lub ustnie do protokołu. Wniosek 
powinien być złożony w sądzie, w którym sprawa się toczy lub ma 
być wytoczona. Natomiast, jeżeli osoba fizyczna nie ma miejsca 
zamieszkania w siedzibie tego sądu, możliwe jest złożenie wniosku 
w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego za-
mieszkania, który to następnie prześle wniosek sądowi właściwemu. 
Do wniosku o ustanowienie pełnomocnika strona powinna dołączyć 
oświadczenie, które obejmuje szczegółowe dane o swoim stanie 
rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz 
taki można otrzymać w sądzie. W tym przypadku, osoba składająca 
przedmiotowe oświadczenie powinna wykazać, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika bez 
uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Dodatkowo 
strona może potwierdzić swoje wydatki odpowiednimi dokumenta-
mi, np. składając zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie o statusie 
bezrobotnego, czy też o kosztownym leczeniu. Złożenie wniosku jest 
wolne od opłaty sądowej. 

3.5 POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW  
 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Każdy z nas miewa problemy z załatwianiem swoich spraw, przeważ-
nie urzędowych. Osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, chore 
mogą do załatwiania swoich spraw wyznaczyć pełnomocnika lub 
zwrócić się do sądu o wyznaczenie tzw. „kuratora dla osoby ułomnej”. 
Kurator dla osoby ułomnej 
Dla osoby niepełnosprawnej, która potrzebuje pomocy do prowadze-
nia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub załatwienia 
poszczególnej sprawy, sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora 
(kurator dla osoby niepełnosprawnej). Kurator dla osoby niepełno-
sprawnej nie jest przedstawicielem ustawowym niepełnosprawne-
go - powoływany jest tylko do niesienia osobie niepełnosprawnej 
pomocy, a nie do działania za nią. Osoba, dla której taki kurator został 
ustanowiony, zachowuje pełną zdolność do czynności prawnych, a 
sąd opiekuńczy nie może przy okazji ustanowienia dla niej kuratora 
wprowadzić jakichkolwiek ograniczeń tej zdolności. Osoba niepełno-
sprawna może natomiast udzielić swemu kuratorowi pełnomocnic-
twa, jakie uzna za stosowne. Wniosek o ustanowienie kuratora może 
złożyć zainteresowana osoba niepełnosprawna jak i organizacje po-
zarządowe, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób 
niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona 
praw człowieka, za zgodą osoby niepełnosprawnej.
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Sąd opiekuńczy może z urzędu wszcząć postępowanie o ustanowienie 
kuratora dla osoby niepełnosprawnej jedynie w trzech przypadkach:
 • gdy stan osoby niepełnosprawnej uniemożliwia jej złożenie wnio-

sku samodzielnie;
 • gdy stan osoby niepełnosprawnej uniemożliwia jej wyrażenie zgo-

dy na złożenie wniosku przez organizację pozarządową;
 • gdy oddalono wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby, której po-

stępowanie o ustanowienie kuratora miałoby dotyczyć, a stan tej 
osoby uzasadnia ustanowienie kuratora.

Sąd opiekuńczy uchyla kuratelę na żądanie osoby niepełnosprawnej, 
dla której była ustanowiona. Kurator dla osoby niepełnosprawnej 
może zostać ustanowiony wówczas, gdy charakter tej niepełnospraw-
ności nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia (np. w przypadku choroby 
psychicznej, upośledzenia umysłowego) – wtedy bowiem dla osoby 
ubezwłasnowolnionej ustanawiany jest opiekun (przy ubezwłasno-
wolnieniu całkowitym) bądź kurator (przy ubezwłasnowolnieniu 
częściowym, ale podstawa jego ustanowienia i zakres uprawnień jest 
odmienny, niż w przypadku kuratora dla osoby niepełnosprawnej). 
Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Ubezwłasnowol-
nienie i przymusowe leczenie. Zakres uprawnień kuratora dla osoby 
niepełnosprawnej określa każdorazowo sąd opiekuńczy i zależy od 
wniosku zainteresowanego. Sąd nie może narzucić osobie niepełno-
sprawnej kurateli dalej idącej, niż to wynika z wniosku. Sprawy, które 
może prowadzić czy załatwiać kurator, mogą być związane zarówno z 
zarządem majątkiem osoby niepełnosprawnej, jak i polegać na zała-
twieniu sprawy/spraw osobistych.

3.6 PEŁNOMOCNICTWO

Sprawy urzędowe oraz sądowe osoba zainteresowana może prowa-
dzić samodzielnie bądź też przez wskazaną przez siebie osobę. Oso-
ba, która w imieniu innej prowadzi sprawę, to pełnomocnik, a osoba 
udzielająca pełnomocnictwa to mocodawca. W tym opracowaniu 
omówione zostaną podstawowe informacje dotyczące pełnomocnic-
twa przed urzędem oraz sądem cywilnym.

Są trzy rodzaje pełnomocnictwa:
 • ogólne – upoważnia do dokonania czynności tzw. zwykłego za-

rządu i administrowania majątkiem mocodawcy czyli załatwiania 
bieżących spraw np. pobierania czynszu za wynajęty przez ciebie 
lokal

 • rodzajowe – na jego podstawie pełnomocnik może dokonywać 
czynności określonego rodzaju np. odbierać korespondencję na 
poczcie, zawierać umowy najmu

 • szczególne – jest to upoważnienie do ściśle określonej czynności 
prawnej np. sprzedaży samochodu.

3.7 POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE W SĄDZIE CYWILNYM

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje, że postępowanie 
sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne (art. 176). To oznacza, że jeśli 
jesteśmy niezadowoleni z rozstrzygnięcia sprawy w sądzie pierwszej 
instancji, możemy wnieść odwołanie. Odwołanie mogą wnieść obie 
strony sporu, zarówno osoba rozpoczynająca postępowanie, jak i ta, 

przeciw której zgłoszone jest roszczenie. W niektórych rodzajach 
spraw przysługuje też odwołanie od wyroku sądu drugiej instancji, 
czyli skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

Rodzaje postępowań w sądzie cywilnym 
Postępowanie przed sądem cywilnym nie jest jednolite. Sprawy roz-
poznawane są w trybie procesu lub postępowania nieprocesowego. 
Postępowanie procesowe to takie, które jest rozpoczynane na podsta-
wie pozwu. Osoba kierująca do sądu pozew nazywana jest powodem. 
Osoba, przeciw której pozew jest skierowany, nazywana jest pozwa-
nym. 

W postępowaniu procesowym sąd, rozstrzygając sprawę, wydaje 
wyrok. Ponadto postępowanie procesowe może mieć formę postę-
powania: 
 • zwykłego, 
 • nakazowego, 
 • upominawczego, 
 • uproszczonego.

Postępowanie nieprocesowe to takie, które jest kierowane do 
sądu na podstawie wniosku. Osoba wnosząca wniosek nazywana 
jest wnioskodawcą. Osoby, których taka sprawa dotyczy, nazywane 
są uczestnikami postępowania. W postępowaniu nieprocesowym sąd 
rozstrzyga sprawę, wydając postanowienie. 

Rodzaje środków odwoławczych w sprawach cywilnych 
To, w jaki sposób możemy się odwołać, zależy od trybu, w jakim toczy-
ło się postępowanie, i od tego, jakie zostało wydane orzeczenie. Od-
wołanie można złożyć jedynie od wyroku nieprawomocnego. Wyrok 
staje się prawomocny (obowiązujący), jeśli w odpowiednim terminie 
nie zostanie wniesione od niego odwołanie.

Kiedy sąd poucza o sposobie i terminie odwołania
Sąd poucza o sposobie i terminie wniesienia odwołania jedynie osobę, 
która nie jest reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego 
i która jest obecna na ogłoszeniu wyroku (art. 327 Kodeksu postępo-
wania cywilnego). 

Jak liczy się bieg terminu 
Bieg terminu liczy się od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło 
zdarzenie. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. 

I. Apelacja – odwołanie od wyroku sądu pierwszej instancji
Apelację wnosi się do sądu wyższej instancji, ale za pośrednictwem 
sądu, który wydał wyrok: 
 • jeśli sądem pierwszej instancji był sąd rejonowy, to apelację wno-

simy do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, 
 • jeśli sądem pierwszej instancji był sąd okręgowy, to apelację wno-

simy do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego.
Bardzo ważne jest, aby apelacja została złożona w odpowiednim ter-
minie, w przeciwnym razie zostanie przez sąd odrzucona. 

Apelację należy wnieść w terminie: 
 • tygodni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem, 
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 • 3 tygodni od dnia ogłoszenia wyroku, jeśli nie złożyliśmy wniosku 
o sporządzenie wyroku z uzasadnieniem (art. 369 Kodeksu postę-
powania cywilnego). 

O uzasadnienie wyroku należy wystąpić w ciągu tygodnia od daty 
jego ogłoszenia przez sąd.

II. Zażalenie na postanowienie nierozstrzygające sprawy 
W trakcie rozprawy sąd może wydać postanowienie, które nie roz-
strzyga istoty sprawy, tylko dotyczy kwestii procesowych. Jeśli z ta-
kim postanowieniem się nie zgadzamy, to zazwyczaj możemy wnieść 
od niego odwołanie w formie zażalenia (sąd powinien pouczyć, czy 
w danym przypadku przysługuje zażalenie na postanowienie, czy 
nie). Generalnie zażalenie kieruje się do sądu wyższej instancji za 
pośrednictwem sądu pierwszej instancji, który wydał postanowienie. 
Zażalenie na postanowienie należy wnieść w terminie tygodnia od 
jego ogłoszenia. Każda ze stron postępowania ma prawo do skorzy-
stania ze środków odwoławczych. Zanim zdecydujesz się na złożenie 
apelacji, powinieneś najpierw wystąpić do sądu o sporządzenie uza-
sadnienia orzeczenia.

III. Apelacja od postanowienia sądu pierwszej instancji 
W postępowaniu nieprocesowym, czyli rozpoczynanym na podstawie 
wniosku, sąd, rozstrzygając sprawę, wydaje postanowienie. Środkiem 
odwoławczym od postanowienia rozstrzygającego sprawę jest ape-
lacja, a nie zażalenie (art. 518 Kodeksu postępowania cywilnego). 
Zasady wnoszenia apelacji od postanowienia są takie same jak przy 
wnoszeniu apelacji od wyroku (patrz: punkt I).

IV. Sprzeciw od wyroku zaocznego (art. 339 – 349 Kodeksu po-
stępowania cywilnego) 
Wyroki zaoczne wraz z pouczeniem o przysługujących środkach za-
skarżenia doręczane są obowiązkowo obu stronom, czyli powodowi 
i pozwanemu. Jeśli sprawa toczyła się w trybie zaocznym, to pozwa-
ny (czyli osoba, przeciw której był skierowany pozew do sądu) może 
wnieść sprzeciw od wyroku sądu pierwszej instancji – odwołanie 
pozwanego od wyroku zaocznego nazywa się sprzeciwem. 

V. Rygor natychmiastowej wykonalności 
Wyrokowi zaocznemu sąd z urzędu, czyli obowiązkowo, nadaje rygor 
natychmiastowej wykonalności (art. 333 Kodeksu postępowania cy-
wilnego). Rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że na jego 
podstawie można dochodzić roszczenia bez czekania na uprawomoc-
nienie się wyroku, np. skierować sprawę do komornika. Jeśli więc nie 
chcemy, aby wyrok został wykonany przed rozpatrzeniem odwołania, 
powinniśmy w sprzeciwie od wyroku zaocznego jednocześnie zamie-
ścić wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności.
VI. Zarzuty od nakazu zapłaty (art. 4841 – 497 Kodeksu postę-
powania cywilnego) 
Jeśli sąd rozstrzygnął sprawę, wydając nakaz zapłaty, to środkiem od-
woławczym jest wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty. 

VII. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominaw-
czym (art. 4971 – 505 Kodeksu postępowania cywilnego) 
Zasady wnoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upo-

minawczym są takie same jak przy wnoszeniu zarzutów od nakazu za-
płaty w postępowaniu nakazowym, patrz: punkt V. 

VIII. Skarga kasacyjna (art. 3981 – 39821 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego) 
Skarga kasacyjna – w prawie polskim nadzwyczajny środek zaskarże-
nia w procesie cywilnym przysługujący od prawomocnego wyroku lub 
postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia po-
stępowania, kończącego postępowanie w sprawie, wydanego przez 
sąd drugiej instancji. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w spra-
wach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia 
jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy 
złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 
skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu 
zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub 
renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.
Skarga kasacyjna jest także niedopuszczalna w sprawach:
 • o rozwód, o separację, o alimenty,
 • o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania,
 • dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z 

tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent,
 • rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.

Niedopuszczalna jest również skarga kasacyjna od wyroku ustala-
jącego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie 
małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się 
wyroku zawarła związek małżeński. Skargę kasacyjną rozpoznaje Sąd 
Najwyższy, a wnosi się ją za pośrednictwem sądu, który wydał zaskar-
żone orzeczenie. Skarga kasacyjna jest tzw. nadzwyczajnym środkiem 
zaskarżenia od wyroku lub postanowienia sądu drugiej instancji do 
Sądu Najwyższego. Kasacja nie przysługuje w każdej sprawie. 

W jakich sprawach przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej 
Możliwość wniesienia skargi jest uzależniona m.in. od wartości przed-
miotu sporu: 
 • w sprawach o roszczenia majątkowe, 
 • w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, 
 • w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

Skargę kasacyjną można wnieść też w sprawach o ustalenie prawa do 
renty, emerytury oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecz-
nego – bez względu na wartość przedmiotu sporu. 

Podstawy prawne 
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z roku 1964, 

numer 43, pozycja 296, z późn. zm.). 
 • Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z roku 1964, numer 16, pozycja 

93 z późn. zm.).    

4. PRACA / BEZROBOCIE / ŚWIADCZENIA 
 Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

4.1 URLOP WYPOCZYNKOWY 

 Urlop wypoczynkowy jest płatną przerwą w świadczeniu pracy. Pra-
wo do urlopu wynika z Kodeksu pracy i jest niezbywalne, a to oznacza, 
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że pracownik nie może zrzec się urlopu, a pracodawca odmówić jego 
udzielenia. 

Wymiar (długość) urlopu 
Wymiar urlopu zależy od stażu pracy i okresów nauki i wynosi: 
20 dni – jeżeli pracownik ma staż krótszy niż 10 lat, 
26 dni – jeżeli pracownik ma staż wynoszący co najmniej 10 lat 
(art. 154 Kodeksu pracy). 
Staż pracy uprawniający do urlopu to łączny okres pracy – zarówno 
w miejscu obecnym, jak i poprzednich. Do tzw. stażu urlopowego, 
czyli okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się 
okres nauki w szkole. I tak: 
 • za naukę w szkole zasadniczej zawodowej – 3 lata, 
 • w szkole średniej zawodowej – czas trwania nauki przewidziany 

programem nauczania, jednak nie więcej niż 5 lat,
 • w średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata, 
 • w szkole policealnej – 6 lat, 
 • w szkole wyższej – 8 lat. 

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu (art. 155 Kodeksu pracy). 

Uwaga 
Osobie niepełnosprawnej posiadającej znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczyn-
kowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym – patrz 
punkt: „Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników”. 

I. Zasady urlopów wypoczynkowych macierzyńskich oraz in-
nych zwolnień

Płatne. Urlopy wypoczynkowe są płatne, co oznacza, że za ten czas 
pracodawca musi nam wypłacić wynagrodzenie. 

Zgodne z planem urlopowym. W zakładach pracy powinny być 
tworzone plany urlopów. Tworzy je pracodawca, biorąc pod uwagę 
wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku 
pracy w zakładzie. Jednak plan urlopów nie musi być tworzony. Obo-
wiązku takiego nie ma pracodawca, jeżeli wyraziła na to zgodę zakła-
dowa organizacja związkowa, u pracodawcy nie działa organizacja 
związkowa. W takim przypadku pracodawca ustala termin urlopu po 
porozumieniu się z pracownikiem (art. 163 Kodeksu pracy). 

Nieprzerwane. Generalnie cały urlop powinien być wykorzystany 
jednorazowo. Jednak na wniosek pracownika pracodawca może go 
podzielić na części. W tym przypadku przynajmniej jedna część urlopu 
powinna wynosić 14 dni kalendarzowych (art. 162 Kodeksu pracy). 
 • Odwołanie z urlopu. Pracodawca może odwołać pracownika z 

urlopu tylko w wyjątkowych okolicznościach. W takiej sytuacji 
pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty poniesione przez pra-
cownika, wynikające z odwołania go z urlopu.(art. 1671Kodeksu 
pracy).

 • Przesunięcie terminu urlopu. Mogą zdarzyć się przypadki, że w 
ustalonym terminie nie możemy rozpocząć urlopu, np. z powodu 
choroby. W takiej sytuacji pracodawca powinien udzielić urlopu w 
terminie późniejszym. 

Prawo do urlopu jest coroczne, czyli przysługuje nam w każdym 
roku kalendarzowym. Z początkiem roku kalendarzowego nabywamy 
prawo do całego urlopu, jeśli więc pracodawca zgodzi się, to już w 
styczniu możemy wykorzystać cały urlop. 

Niezbywalne. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Nawet 
jeśli napisze takie oświadczenie, jest ono nieważne, gdyż jest sprzecz-
ne z Kodeksem pracy. 

Udzielane w dni i w godzinach pracy. Urlopu udziela się w dni 
i w godzinach pracy pracownika. Zgodnie z przepisami urlop dla 
osób zatrudnionych na część etatu jest udzielany w przeliczeniu na 
godziny. W przypadku osób pracujących na pełen etat, po 8 godzin 
dziennie, nie ma potrzeby przeliczania urlopu na godziny, udziela się 
go w dniach. Urlopy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
opisane są w dalszej części. 

II. Prawo do pierwszego urlopu 
Jeśli podejmujemy pracę po raz pierwszy, to nie musimy czekać aż do 
następnego roku, aby móc skorzystać z urlopu. Mamy do niego prawo 
już po pierwszym miesiącu pracy, w roku kalendarzowym, w którym 
rozpoczęliśmy pracę. Każdy przepracowany miesiąc daje prawo do 
1/12 urlopu. Wraz z nowym rokiem kalendarzowym, tj. od stycznia 
kolejnego roku, mamy prawo do całego wymiaru urlopu (art. 153 
Kodeksu pracy). 

III. Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu 
pracy 
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze 
czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. 

IV. Urlop na żądanie 
Kodeks pracy przewiduje, że pracownik może skorzystać z urlopu na 
żądanie. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi na jego 
żądanie urlopu w dowolnie wskazanym przez niego terminie. Zgło-
szenie żądania przyznania urlopu może nastąpić najpóźniej w dniu 
jego udzielenia. Łączny wymiar urlopu na żądanie nie może przekro-
czyć 4 dni w roku kalendarzowym (art. 1672 Kodeksu pracy). Nie są 
to dodatkowe dni urlopu, tylko wliczone w pulę urlopu wypoczynko-
wego. 

V. Urlop proporcjonalny 
Urlop proporcjonalny jest udzielany wtedy, gdy pracownik nie prze-
pracował u pracodawcy pełnego roku, np. z powodu przebywania na 
urlopie bezpłatnym, wychowawczym, będąc pozbawionym wolności 
bądź też z powodu zmiany pracodawcy (art. 1551 i 1552 Kodeksu pra-
cy). Urlop proporcjonalny udzielany jest proporcjonalnie do okresu 
pracy, za każdy przepracowany miesiąc przysługuje prawo do 1/12 
urlopu. Jeśli składamy albo otrzymujemy wypowiedzenie, to w okre-
sie wypowiedzenia jesteśmy zobowiązani do wykorzystania należne-
go urlopu (art. 1671 Kodeksu pracy). 
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VI. Ekwiwalent za urlop 
Udzielenie urlopu jest obowiązkiem pracodawcy. Jeśli pracownik nie 
wykorzysta urlopu, gdyż stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu lub 
wygaśnie, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwi-
walent. 

4.2 URLOP MACIERZYŃSKI

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownicy przysługuje urlop macie-
rzyński. Urlop przyznawany wszystkim kobietom, które w trakcie 
zatrudnienia urodziły dziecko. Ma on na celu pomoc w odzyskaniu 
sił po porodzie i opiece nad małym dzieckiem. Urlop ten jest urlopem 
pełnopłatnym a czas jego trwania jest zależny od liczby urodzonych 
dzieci podczas jednego porodu[1]. Długość urlopu macierzyńskiego 
jest zależna od tego ile dzieci urodziła pracownica podczas jednego 
porodu i wynosi od 20 do 37 tygodni. Należy wskazać, że urlop macie-
rzyński jest dla matki dziecka obowiązkowy. Musi ona wykorzystać 14 
tygodni tego urlopu licząc od dnia porodu. Z pozostałej części może 
zrezygnować i wrócić do pracy ale tylko pod warunkiem, że urlop ten 
przejmie ojciec dziecka[2]. Po ustaniu urlopu macierzyńskiego pra-
codawca ma obowiązek przywrócić do pracy kobietę na tym samym 
stanowisku. Zmiany do kodeksu pracy, jakie weszły w życie z dniem 
1 stycznia 2010 roku, podzieliły urlop macierzyński na część obligato-
ryjną i fakultatywną. (art. 1811–1823 k. p. w zw. z art. 12–15 noweli 
z dnia 06.12.2008).

Jeśli chodzi o obligatoryjną część urlopu macierzyńskiego (którą pra-
codawca zobowiązany jest udzielić pracownicy) zgodnie z obecnie 
obowiązującymi przepisami urlop wynosi:
 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 

porodzie,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym 

porodzie,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym po-

rodzie,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym 

porodzie,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy 

jednym porodzie.

Urlop macierzyński liczy się zwykle od dnia porodu. Kobieta może 
jednak zdecydować i przejść na urlop macierzyński już 14 dni przed 
terminem planowanego porodu. Z początkiem 2010 roku pracownicy 
uzyskali nowe uprawnienie rodzicielskie. Jest to prawo do dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego, zwanego inaczej fakultatywnym, bo-
wiem pracownik według własnego uznania może z niego skorzystać 
lub też nie. Wymiar tego urlopu wynosi:
 • w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie - 

od 1 stycznia 2014 r. - do 6 tygodni,
 • w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym 

porodzie - od 1 stycznia 2014 r. - do 8 tygodni.

Ponadto wspomniana nowelizacja do kodeksu pracy wprowadziła 
nową formę pomocy rodzicom, tj. urlop ojcowski. Ojciec, by skorzystać 
z takiego urlopu, będzie musiał - najpóźniej 7 dni przed jego rozpo-

częciem - złożyć pracodawcy wniosek o jego udzielenie. Pracodawca 
nie może odrzucić takiego wniosku.  Wymiar tego urlopu począwszy 
od 1 stycznia 2012 roku wynosi - dwa tygodnie.  Pracownik - ojciec 
może wykorzystać ten urlop w dowolnym czasie od dnia porodu, nie 
później jednak niż do dnia ukończenia przez dziecko 12-tego miesiąca 
życia. W trakcie urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński 
wypłacany przez ZUS.

Urlop bezpłatny
W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, urlop bezpłatny nie 
ma na celu regeneracji sił pracownika. Za okres tego urlopu pracownik 
nie otrzymuje wynagrodzenia, lecz pozostaje nadal w zatrudnieniu 
i zachowuje część praw pracowniczych. W tym czasie nie można mu 
wypowiedzieć umowy o pracę.

4.3 INNE URLOPY I ZWOLNIENIA

Fakultatywne zwolnienie
Fakultatywne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy następuje 
na pisemny wniosek pracownika. Decyzja w tej sprawie należy do pra-
codawcy i nie podlega zaskarżeniu. Przy udzielaniu urlopu bezpłat-
nego dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć odwołanie 
pracownika z ważnych przyczyn. Długość urlopu bezpłatnego nie jest 
limitowana i wyznacza ją sam pracownik przy aprobacie zakładu pra-
cy. W razie korzystania z fakultatywnego urlopu bezpłatnego dłużej 
niż miesiąc urlop wypoczynkowy ulega skróceniu o 1/12 za każdy mie-
siąc, w którym pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. Urlopu 
tego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. Za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie pracodawca 
może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywa-
nia pracy w innym zakładzie pracy przez okres ustalony zawartym w 
tej sprawie porozumieniu pomiędzy zakładami pracy. Urlop ten wlicza 
się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u do-
tychczasowego pracodawcy.

Obligatoryjne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ma 
miejsce, gdy pracodawca na podstawie ustawy lub przepisów szcze-
gólnych jest zobowiązany zwolnić pracownika z obowiązku świad-
czenia pracy oraz ze spełnienia innych świadczeń przysługujących 
pracodawcy z tytułu stosunku pracy.

Urlop wychowawczy
Przysługuje pracownikowi lub pracownicy, po przepracowaniu co naj-
mniej 6 miesięcy, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 
Wymiar tego urlopu to 36 miesięcy (3 lata) i można go wykorzystać 
do końca roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 rok życia. 
Urlop ten przysługuje także w celu opieki nad dzieckiem do 18 roku 
życia, które z powodu niepełnosprawności wymaga opieki pracow-
nika.

Urlop macierzyński, z którego korzysta ojciec dziecka
Część urlopu macierzyńskiego matka dziecka może przekazać na ojca 
dziecka. Żeby ojciec dziecka mógł przejąć część urlopu przysługujące-
go matce, musi na niego przejść bezpośrednio po tym jak zrezygnuje 
z niego matka, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 tygodni urlopu 
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macierzyńskiego. W okresie urlopu ojciec będzie otrzymywał zasiłek 
macierzyński. Jeżeli matka wystąpiła o urlop rodzicielski z góry, wów-
czas zasiłek wyniesie 80% podstawy. A jeżeli planuje wystąpić o urlop 
rodzicielski z dołu lub nie planuje korzystać z urlopu rodzicielskiego 
wówczas zasiłek macierzyński za urlop, z którego korzysta ojciec wy-
niesie 100% podstawy[4].

Urlop ojcowski
Ojcowie mają prawo do 2 tygodni urlopu ojcowskiego do czasu ukoń-
czenia przez dziecko 2 roku życia. Można go wykorzystać jednorazo-
wo lub jako dwa urlopy tygodniowe[5]. W okresie tego urlopu ojciec 
otrzymuje zasiłek macierzyński wysokości 100% podstawy[6].

Urlop z art. 188 KP
Zgodnie artykułem 188 Kodeksu pracy, pracownikowi (bez względu 
na płeć) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 
lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni 
(na jedno z rodziców), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeśli 
obydwoje rodziców chce skorzystać z tej formy zwolnienia, przysługu-
je im ono po jednym dniu na każdego z rodziców.

Inne urlopy i zwolnienia
Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi w związku z waż-
nym wydarzeniem rodzinnym (narodziny dziecka, ślub, pogrzeb). 
Pracownik za czas trwania urlopu okolicznościowego otrzymuje wy-
nagrodzenie. W przypadku zaistnienia wydarzenia rodzinnego, z któ-
rym wiąże się urlop okolicznościowy, pracownik powinien sam wnio-
skować o jego otrzymanie (wraz z udokumentowaniem – świadectwo 
urodzenia dziecka, akt ślubu, czy akt zgonu). Urlop ten powinien być 
wykorzystany w czasie wystąpienia wydarzenia (tzn. pracodawca nie 
ma obowiązku uznania wniosku, jeśli czas między wnioskowanym 
urlopem a wystąpieniem wydarzenia jest zbyt długi).

Urlop taki jest krótkotrwały i wynosi 1-2 dni (w zależności od rodzaju 
wydarzenia i stopnia pokrewieństwa z osobą, której dotyczy wyda-
rzenie):
 • narodziny dziecka – 2 dni
 • ślub własny – 2 dni
 • ślub dziecka – 1 dzień
 • śmierć ojca/matki/małżonka/macochy/ojczyma/dziecka – 2 dni
 • śmierć brata/siostry/teścia/teściowej/babci/dziadka/innej osoby 

pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośred-
nią opieką – 1 dzień.

Urlop w tej postaci może zostać udzielony także w przypadku zwol-
nienia pracownika z pracy, w okresie wypowiedzenia, w celu umoż-
liwienia mu znalezienia nowego zatrudnienia – w wymiarze 2 lub 3 
dni.

4.4 PODEJMOWANIE PRACY

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę jest regulowane przez Ko-
deks pracy i tylko osoba zatrudniona na taką umowę ma prawnie 
zagwarantowane wszystkie przywileje pracownicze, tj. prawo do 
urlopu, płatnych godzin nadliczbowych, gwarantowanego minimal-
nego wynagrodzenia itp. Popularne obecnie umowy zlecenie i umowy 

o dzieło są regulowane przez Kodeks cywilny. Osoby zatrudnione w 
ramach tego typu umów nie mają zapewnionych ww. uprawnień. 

I. Umowa o pracę 
Umowa o pracę może być zawarta na: 
 • czas nieokreślony, 
 • czas określony lub 
 • czas wykonania określonej pracy,
 • zastępstwo (art. 25 §1 Kodeksu pracy),

Każda z ww. umów może być poprzedzona umową o pracę na okres 
próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy (art. 25 §2 Kodeksu pracy). 

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pra-
cownikiem jest możliwe:
 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego 

rodzaju pracy;
 • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 

poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony 
w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypad-
ku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na 
okres próbny.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a 
także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas 
określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, 
nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może 
przekraczać trzech.

Powyższe przepisy nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas 
określony:
 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezono-

wym,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny le-

żące po jego stronie jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy 
zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest 
niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności za-
warcia umowy. 

Co powinna zawierać umowa o pracę?
Umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę 
jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: 
 • rodzaj pracy, 
 • jej wykonywania, 
 • (ewentualnie także składniki wynagrodzenia, jeśli takie są przewi-

dziane, np. premia, prowizja itp.), 
 • czasu pracy, 
 • rozpoczęcia pracy (art. 29 §1 Kodeksu pracy). 

II. Obowiązki pracodawcy 
Pracodawca powinien poinformować nas na piśmie, nie później niż w 
ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: 
 • obowiązującej nas dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
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 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 
 • wymiarze przysługującego nam urlopu wypoczynkowego, 
 • obowiązującej nas długości okresu wypowiedzenia umowy o pra-

cę, 
 • układzie zbiorowym pracy, którym jesteśmy objęci, 

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy (w 
firmie zatrudniającej do 20 osób nie ma takiego obowiązku) – dodat-
kowo o porze pracy w nocy, miejscu, terminie i czasie wypłaty wyna-
grodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników 
przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w 
pracy (art. 29 §3 Kodeksu pracy). Zawarcie z pracownikiem umowy o 
pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy 
nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w spo-
sób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką 
samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględ-
nieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

III. Umowy cywilnoprawne 
Do umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu 
pracy. Osobom zatrudnionym na podstawie takich umów przysługują 
więc tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści umowy. 

Umowa o dzieło (art. 627 – 646 Kodeksu cywilnego) 
Umowa o dzieło to umowa, poprzez którą przyjmujący zamówienie 
zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do 
zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający może w każdej chwili odstąpić 
od umowy płacąc umówione wynagrodzenie.
Stronami umowy o dzieło są dowolne osoby fizyczne lub osoby praw-
ne (pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych), a 
również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
(np. spółka jawna, wspólnota mieszkaniowa). Przez umowę o dzieło 
przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego 
dzieła a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Kodeks cywilny nie zastrzega dla ważności umowy o dzieło żadnej 
konkretnej formy. Można ją więc zawrzeć, chociażby ustnie czy nawet 
w sposób dorozumiany.
Umowa o dzieło powinna posiadać podstawowe elementy danych:
 • Oznaczenie stron umowy o dzieło – osoba zlecająca wykonanie 

dzieła i osoba wykonująca dzieło.
 • Określenie przedmiotu umowy o dzieło – warunkiem zaistnie-

nia umowy o dzieło jest określenie w umowie dzieła, jakie ma 
wykonać przyjmujący zamówienie. Dziełem może być dowolna 
rzecz, utwór (np. program komputerowy). Dzieło może mieć także 
charakter działalności twórczej – więc niematerialnej (np. na-
uczenie określonej umiejętności czy przeszkolenie do zawodu lub 
osiągnięcie ustalonego rezultatu). Natomiast materialny rezultat 
umowy powinien być z góry określony (uszycie ubrania, remont 
budynku, naprawa powierzonej rzeczy, sporządzenie bilansu, 
wykonanie zdjęć, stworzenie programu komputerowego, witryny 
internetowej).

 • Wynagrodzenie – wysokość wynagrodzenia powinna być określo-
na w umowie, choć niekoniecznie kwotowo, zamiast tego mogą 
znaleźć się tam wskazówki do określenia wynagrodzenia po za-
kończeniu pracy, wskazówki te miałyby określić, czego spodziewa 

się zamawiający i za co mógłby zapłacić wyższe wynagrodzenie, 
a co będzie odpowiadało za to, że wykonawca otrzyma znacznie 
niższe wynagrodzenie. Z umową o dzieło wiążą się dwa rodzaje 
wynagrodzeń: kosztorysowe i ryczałtowe.

 • Określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania 
dzieła – konkretnie wskazana data, do której należy ukończyć 
dzieło.

 • Podpisy obu stron umowy – zlecającego i przyjmującego zlecenie 
wykonania dzieła.

Umowa zlecenie (art. 734 – 751 Kodeksu cywilnego) 
Umowa zlecenie to umowa, poprzez którą przyjmujący zlecenie zo-
bowiązuje się do starannego działania na rzecz zleceniodawcy, do 
dołożenia starań dla osiągnięcia danego rezultatu. Natomiast nie 
jest istotnym elementem umowy zlecenia, aby działania zlecenio-
biorcy doprowadziły do zamierzonego, konkretnego rezultatu. Przez 
umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje 
się do dokonania określonej czynności dla dającego zlecenie (zlece-
niodawcy). Należy pamiętać, iż im więcej szczegółów dotyczących 
sposobu wykonania zlecenia, rozliczenia się, terminu zakończenia itp. 
będzie zawierała umowa, tym łatwiej będzie nam potem dochodzić 
ewentualnych roszczeń. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie 
(zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności 
prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy) Wykonanie zlecenia 
co do zasady jest odpłatne. Termin zapłaty strony mogą uregulować 
dowolnie. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zapłata nastąpiła po 
wykonaniu zlecenia. Natomiast nieodpłatność zlecenia może wynikać 
jedynie z wyraźnego zastrzeżenia umownego, bądź ze szczególnych 
stosunków istniejących między zleceniodawcą i zleceniobiorcą, ale 
okoliczności te musi udowodnić osoba, która się na nie powołuje.

Podstawy prawne  
 • Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z roku 1998, numer 21, pozycja 94, 

z późn. zm.). 
 • Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z roku 1964, numer 16, pozycja 

93, z późn. zm.). 

4.5 SKŁADKI ZUS
 
Aktualnie przedsiębiorca płaci miesięcznie na ZUS 1 316,95 zł w tym : 
 • 558,08 zł ubezpieczenie emerytalne,
 • 342,32 zł ubezpieczenie zdrowotne
 • 228,72 zł ubezpieczenie rentowe
 • 47,75 zł ubezpieczenie wypadkowe
 • 70,05 zł ubezpieczenie chorobowe
 • 70,05 zł Fundusz Pracy

Składka jest płacona nawet gdy działalność przynosi stratę. Od 30 
kwietnia 2018 obowiązuje tzw. ulga na start dla otwierających dzia-
łalność. Osoby rozpoczynające biznes- niezależnie od przychodów i 
dochodów nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne z wy-
jątkiem składki zdrowotnej. Po upływie 6 m-cy nowi przedsiębiorcy 
mogą liczyć na zniżki. Ponadto od stycznia br. obowiązuje tzw. mały 
ZUS dzięki któremu przedsiębiorca może płacić nawet o połowę niższe 
składki jeżeli przychody nie przekroczą 2,5 krotności minimalnego 
wynagrodzenie.
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4.6 ZMIANY W PRAWIE PRACY

Od 1 stycznia 2019 roku kwota minimalnego wynagrodzenia to 2250 
zł brutto a stawka godzinowa 14,70 zł brutto. Maksymalna wysokość 
odprawy w 2019 dla pracowników zwalnianych z przyczyn leżących 
po stronie pracodawcy wynosi 33 750 zł brutto (15- krotność minimal-
nego wynagrodzenia za pracę).

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
W tym roku pracownicy zostaną objęci PPK. Jest to program oszczęd-
nościowy, który ma powiększyć emerytury. Na gromadzony kapitał 
złożą się pracownicy (od 2 do 4 %) wynagrodzenia brutto miesięcznie 
z wyjątkiem tych najmniej zarabiających (0,5 %) brutto miesięcznie 
oraz pracodawcy (od 1,5 do 4% wynagrodzenia brutto miesięcznie). 
Ta wpłata nie może być potrącona z wynagrodzenia. Program jest 
dobrowolny. Od nowego roku szkolenia z BHP nie są obowiązkowe 
dla pracowników administracyjno-biurowych w firmach zakwalifiko-
wanych do grup zawodowych dla których określono nie wyższą niż 
trzecią kategorię ryzyka.

Wzmocnienie związków zawodowych
Od stycznia więcej osób może tworzyć ZZ i do nich wstępować. ZZ sta-
ły się otwarte dla pracowników zatrudnionych na umowach o pracę 
oraz umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenia , umowa o dzieło) 
wolontariuszy, stażystów oraz osób świadczących pracę osobiście bez 
wynagrodzenia (członkowie rodzin).

Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzenia
Od nowego roku wynagrodzenie winno być wypłacane przez praco-
dawcę przelewem na rachunek pracownika w banku. Chyba że pra-
cownik złoży podanie o wypłatę wynagrodzenia „do ręki”. 

4.7 REJESTRACJA W URZĘDZIE PRACY 

W powiatowym urzędzie pracy mogą być zarejestrowane osoby bez-
robotne oraz osoby poszukujące pracy. Jako bezrobotne mogą być za-
rejestrowane osoby, które nie pracują, ale które są zdolne i gotowe do 
podjęcia zatrudnienia (w przypadku osób niepełnosprawnych na co 
najmniej 1/2 etatu), które nie uczą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla 
dorosłych, i które nie pobierają świadczenia z ZUS typu renta, renta 
socjalna, emerytura itp. Bezrobotnym może być osoba pełnoletnia, 
która nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku 
mężczyzn (art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy). Jako poszukujące pracy mogą być zarejestrowane 
osoby pracujące poszukujące dodatkowego zatrudnienia oraz osoby 
pobierające świadczenia z ZUS, które chcą podjąć pracę (art. 2 ust. 1 
pkt 22 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 

Rejestracja osób bezrobotnych 
W celu zarejestrowania osoba bezrobotna powinna zgłosić się do 
Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowa-
nia. Jeśli osoba bezrobotna mieszka poza stałym miejscem zameldo-
wania, ale posiada meldunek czasowy w innej miejscowości – zgłasza 
się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na meldunek czasowy. 

Dokumenty niezbędne do rejestracji 
W celu dokonania rejestracji należy wypełnić kartę rejestracyjną 
bezrobotnego. Ponadto do rejestracji niezbędne są następujące do-
kumenty: 
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, 
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne 

albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia (w zależno-
ści od sytuacji), 

 • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia 
uprawnień osoby bezrobotnej, 

 • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania 
określonych prac (jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument 
posiada) (§3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w 
sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy). 

Osoba niepełnosprawna poza powyższymi dokumentami przedsta-
wia również dokument potwierdzający niepełnosprawność .

Rejestracja osoby poszukującej pracy przebiega w taki sam spo-
sób jak osoby bezrobotnej. Wyjątkiem jest miejsce rejestracji, gdyż 
osoba, która ma być zarejestrowana jako poszukująca pracy, może 
być zarejestrowana jednocześnie w kilku urzędach pracy (§2 ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bez-
robotnych i poszukujących pracy). 

Podstawy prawne
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dzien-

nik Ustaw z roku 2004, numer 99, pozycja 1001, z późn. zm.). 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji 

bezrobotnych i poszukujących pracy (Dziennik Ustaw z roku 2004, 
numer 262, pozycja 2607, z późn. zm.). 

4.8 ZASIŁKI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy 
przez kilka miesięcy po utracie zatrudnienia mogą otrzymywać po-
moc, m.in. w formie zasiłku dla bezrobotnych. Warto pamiętać, że 
jeżeli osoba niepełnosprawna ma prawo do renty socjalnej, rodzinnej, 
zasiłku stałego, to nie będzie miała prawa do zasiłku dla bezrobot-
nych. Taka osoba może się zarejestrować w urzędzie pracy tylko jako 
osoba poszukująca pracy. Osoba poszukująca pracy nie ma prawa do 
zasiłku, ale ma za to wiele innych uprawnień, tj.: urząd pracy będzie 
takiej osobie przedstawiał propozycje zatrudnienia, może ona brać 
udział w różnych szkoleniach, w tym możliwe jest także dofinansowa-
nie dokształcania, może należeć do klubu pracy, gdzie będzie uczona 
m.in. odbywania rozmów kwalifikacyjnych i sporządzania CV. 

I . Uprawnieni do otrzymania zasiłku 
Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu po upływie 7 dni od daty 
zarejestrowania się w urzędzie pracy, jeżeli: 
Urząd pracy nie ma dla niego propozycji: 
 • odpowiedniej pracy, 
 • szkolenia lub stażu, 
 • przygotowania zawodowego w miejscu pracy, 
 • prac interwencyjnych lub robót publicznych. 
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W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącz-
nie przez okres co najmniej 365 dni: 
 • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej mi-

nimalnego wynagrodzenia za pracę (w okresie tym nie uwzględ-
nia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej 
niż 30 dni), 

 • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał 
z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, 

 • wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 
zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpraco-
wał przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła 
kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej lub współpracy, przy czym podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy sta-
nowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub od-
bywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymia-
ru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła 
kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni 
kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem 
tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub 
wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy 
zagranicznego, 

 • był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni w czasie 
18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie 
pracy i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant, 

 • był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał 
wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opła-
cania składki na Fundusz Pracy. 

Do tych 365 dni zalicza się również okresy: 
 • zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby 

wojskowej, zawodowej służby wojskowej pełnionej na podstawie 
kontraktu na pełnienie służby terminowej, przeszkolenia wojsko-
wego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w 
charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń woj-
skowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w 
obronie cywilnej i służby zastępczej, 

 • urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do 
pracy, renty szkoleniowej, 

 • pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadcze-
nia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i 
świadczenia stanowiła kwota równa co najmniej minimalnemu 
wynagrodzeniu za pracę po odliczeniu kwoty składek na ubezpie-
czenia 

 • społeczne należne od pracownika – przypadające po ustaniu za-
trudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzesta-
nia prowadzenia działalności gospodarczej, 

 • inne, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i 
Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota 
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 • za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepi-
sami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku 
służbowego oraz okres, za który wypłacono pracownikowi od-
szkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o 
pracę. 

Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się także 
okresy zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej na 
zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 71 
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym: 
 • zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestro-

wanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów 
przypadających w czasie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawie-
niem wolności oraz wykonywania pracy w czasie pozbawienia 
wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stano-
wiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia 
za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności, 

 • zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres 
jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w czasie 

 • 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powia-
towym urzędzie pracy (art. 71 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy) 

 WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH 
OD 01.06.2018 DO 31.05.2019

Zasiłek

Wysokość zasiłku  
w pierwszych 

3 m-cach prawa do 
zasiłku (90dni)

Wysokość zasiłku  
w kolejnych 

miesiącach prawa 
do zasiłku

Podstawowy 100% 
(gdy okres pracy 

uprawniający  
do zasiłku wynosi 
od 5 lat do 20 lat)

Brutto 847,80 zł
Netto 730,50 zł

Brutto 665,70 zł
Netto 583,79 zł

Obniżona do 80% 
(kwota zasiłku 
gdy okres pracy 

uprawniający  
do zasiłku wynosi 

mniej niż 5 lat)

Brutto 532,60 zł
Netto 476,67 zł

Brutto 532,50 zł
Netto 476,67 zł

Podwyższony do 
120% (gdy okres 

pracy uprawniający 
do zasiłku wynosi 
co najmniej 20 lat)

Brutto 1 017,40 zł
Netto 867,83 zł

Brutto 798,90 zł
Netto 691,00 zł
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Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy
Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez okres od 6 do 18 
miesięcy. Czas pobierania zasiłku zależy od wielu czynników, przede 
wszystkim od stopy bezrobocia na terenie zamieszkania osoby bez-
robotnej, ale także od wieku, stażu pracy, sposobu rozwiązania sto-
sunku pracy, a nawet sytuacji rodzinnej. Zasiłek mogą pobierać przez: 
 • 6 miesięcy – bezrobotni, którzy zamieszkują na obszarze, gdzie 

stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień 
nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 125 % przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju, 

 • 12 miesięcy – bezrobotni zamieszkujący na obszarze, gdzie stopa 
bezrobocia przekraczała 125% przeciętnej stopy bezrobocia w kra-
ju, lub mający powyżej 50 lat i jednocześnie co najmniej 20-letni 
okres uprawniający do zasiłku, 

 • 18 miesięcy – bezrobotni zamieszkujący na obszarze, gdzie stopa 
bezrobocia przekracza 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w 
kraju, oraz posiadający jednocześnie co najmniej 20-letni okres 
uprawniający do zasiłku lub którzy mają na utrzymaniu co naj-
mniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego 
także jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu 
okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez 
tego bezrobotnego (art. 73 Ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy).

Bezrobotny ma obowiązek w ciągu 7 dni zawiadomić powiatowy 
urząd pracy o zmianie swojej sytuacji powodującej utratę statusu 
bezrobotnego albo prawa do zasiłku – np. o podjęciu zatrudnienia czy 
opuszczeniu kraju. Jeżeli kobieta pobierająca zasiłek w okresie jego 
pobierania lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu urodzi dziecko, 
to okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej 
zasiłek macierzyński (art. 73 ust. 3 Ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy). 

Prawo do zasiłku „z opóźnieniem” 
Prawo do zasiłku po upływie 90 dni przysługuje bezrobotnemu, który: 
1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji: 
 • pracy, szkolenia, stażu, 
 • przygotowania zawodowego w miejscu pracy, 
 • wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, 

2. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym 
urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem albo 
na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło 
z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrud-
nienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo z powodu zmiany 
miejsca zamieszkania osoby występującej o zasiłek. 
Prawo do zasiłku po upływie 180 dni przysługuje bezrobotnemu, 
z którym w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powia-
towym urzędzie pracy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z jego 
winy, bez wypowiedzenia (art. 75 Ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy). 

II. Procedura uzyskania zasiłku dla bezrobotnych 
Aby otrzymać zasiłek, trzeba przede wszystkim zarejestrować się w 
urzędzie pracy w charakterze bezrobotnego. W celu zarejestrowania 
się bezrobotny powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na adres zameldowania na pobyt stały lub 
czasowy. 

Wymagane dokumenty 
Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna, trzeba przedłożyć do 
wglądu następujące dokumenty: 
dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (np. paszport), 
dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo 
zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia, 
świadectwa pracy i inne dokumenty, które pomogą w ustaleniu 
uprawnień osoby rejestrującej się. 
dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania okre-
ślonych prac, jeżeli taki posiadamy. 
Osoba niepełnosprawna dodatkowo przedkłada dokument stwier-
dzający stopień niepełnosprawności. 

Podstawy prawne 
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dzien-

nik Ustaw z roku 2004, numer 99, pozycja 100, z późn. zm.). 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji 

bezrobotnych i poszukujących pracy (Dziennik Ustaw z roku 2004, 
numer 262, pozycja 2607, z późn. zm.). 

4.9 UPRAWNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW

Niepełnosprawni pracownicy podejmujący zatrudnienie mogą korzy-
stać z pewnych dodatkowych uprawnień dotyczących czasu pracy, 
dodatkowych wolnych dni i możliwości skorzystania z pomocy asy-
stenta. 

I. Czas pracy 
Czas pracy osoby niepełnosprawnej zależy od tego, jakie ma ona orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności. Czas pracy osoby z lekkim stop-
niem niepełnosprawności – nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 
40 godzin tygodniowo, znacznym lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności – nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin 
tygodniowo (skrócony wymiar czasu pracy musi być przez pracodawcę 
respektowany już od następnego dnia po przedstawieniu przez oso-
bę niepełnosprawną orzeczenia o niepełnosprawności). Praktycznie 
oznacza to, że osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w 
godzinach nadliczbowych. Ponadto nie może być zatrudniana w nocy. 

Wyjątkami od czasu pracy opisanego powyżej są dwie sytuacje, wyni-
kające z art. 16 Ustawy o rehabilitacji:
 • praca przy pilnowaniu, np. monitoringu, ochronie mienia.
 • dotyczy osób niepełnosprawnych, które same rezygnują ze swoje-

go uprawnienia, czyli same występują z wnioskiem do pracodawcy 
o skierowanie je na badania do lekarza, który wystawi im zaświad-
czenie o niestosowaniu wobec nich art. 15 Ustawy o rehabilitacji.

II. Dodatkowy urlop wypoczynkowy 
Osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 
dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten nie będzie jednak 
przysługiwał, jeśli pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego 
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w wymiarze powyżej 26 dni roboczych (np. urlopy dla nauczycieli) 
lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np. 
urlopy dla sędziów) (art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych). 

Ważne! Uprawnienie to dotyczy wszystkich osób ze stopniem znacz-
nym i z umiarkowanym, niezależnie czy zatrudnieni są na otwartym 
czy też chronionym rynku pracy. Urlop dotyczy roku kalendarzowego
Uprawnienia takiego nie mają osoby ze stopniem lekkim.

III. Płatne zwolnienia z pracy 
Pracownicy z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem 
wynagrodzenia, które oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop 
wypoczynkowy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów 
leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrze-
nia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą 
być wykonane poza godzinami pracy (np. ze względu na godziny funk-
cjonowania zakładu opieki zdrowotnej), w wymiarze do 21 dni robo-
czych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej 
jednak niż raz do roku. Zwolnienie udzielane jest na podstawie wnio-
sku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, w którym musi 
być określony rodzaj i czas trwania turnusu. Podstawą wypłaty wy-
nagrodzenia za czas zwolnienia jest dokument potwierdzający pobyt 
na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu (art. 20 Ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

IV. Pomoc asystenta 
Niepełnosprawny pracownik może się także ubiegać w swojej firmie 
o przyznanie asystenta, czyli osoby, która będzie mu pomagała w pra-
cy w czynnościach ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, 
a także czynnościach niemożliwych lub trudnych do samodzielnego 
wykonania przez pracownika niepełnosprawnego. 

V. Uprawnienia pracodawców zatrudniających osoby niepeł-
nosprawne
I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Komu przysługuje dofinansowanie:
 • pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej,
 • pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w prze-

liczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,

 • pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar cza-
su pracy do 25 pracowników

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie pracodawcom, którzy nie po-
siadają zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu.

Na kogo przysługuje dofinansowanie:
 • na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia (u jednego z 

wyżej wymienionych pracodawców), ujętych w ewidencji zatrud-
nionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wyko-
rzystując numery PESEL i NIP orazinformacje przekazywane drogą 

elektroniczną do Funduszu,
 • na osoby niepełnosprawne, które nie mają ustalonego prawa do 

emerytury.
Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzeń wypłaco-
nych pracownikom. Dofinansowanie wypłacane jest pracodawcy co 
miesiąc.

1. Wysokość miesięcznego dofinansowania dla zakładów pracy chro-
nionej może wynosić:
a. 1800 złotych - w przypadku osób niepełnosprawnych mających 

znaczny stopień niepełnosprawności,
b. 1125 złotych - w przypadku osób niepełnosprawnych mających 

umiarkowany stopień niepełnosprawności,
c. 450 złotych - w przypadku osób niepełnosprawnych mających lek-

ki stopień niepełnosprawności.
d. Kwoty, o których mowa, ulegają zwiększeniu o 600 złotych w od-

niesieniu do osób, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe, 
chorobę psychiczną lub epilepsję, oraz do osób niewidomych.

2. Pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar cza-
su pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu 
co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w wysokości co najmniej 6 proc. przysługuje miesięczne dofinanso-
wanie w wysokości:
 • 70 proc. kwot wymienionych w pkt. 1 a) b) c),
 • 90 proc. kwot wymienionych w pkt. 1 a) b) c) w odniesieniu do 

osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psy-
chiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz pracowników 
niewidomych.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć mie-
sięcznej pensji pracownika niepełnosprawnego.

II. Refundacja składek ZUS
W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób w stosunku do 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych mających znaczny lub umiar-
kowany stopień niepełnosprawności PFRON refunduje:
 • część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrud-

nionego na ubezpieczenie emerytalne
 • część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej 

składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy

Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przelicze-
niu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 proc., w sto-
sunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych PFRON refinansuje:
 • mających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności – 

część wynagrodzenia odpowiadającą należnej składce od pracow-
nika na ubezpieczenie emerytalne 

 • część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od 
pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne mających lekki 
stopień niepełnosprawności

 • część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej 
składce na ubezpieczenie wypadkowe.
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W zakładach pracy chronionej i zakładach aktywizacji zawodowej w 
stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych (tj. osób mają-
cych znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności a 
także osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orze-
czeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. 
roku życia) PFRON refunduje:
 • składkę płaconą przez pracownika na ubezpieczenie emerytalne 

i chorobowe
 • składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpie-

czenie wypadkowe - płacone przez pracodawcę.

III. Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy
Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby 
niepełnosprawne - bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostają-
ce w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy, 
których niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia w tym 
zakładzie (bez winy własnej lub pracodawcy) może otrzymać zwrot 
kosztów poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących 
stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z 
ich niepełnosprawności. Zwrot kosztów może dotyczyć m.in.: przy-
stosowania stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, zatrudnienia pracownika poma-
gającego pracownikowi niepełnosprawnemu. Pracodawca ubiegający 
się o zwrot poniesionych kosztów składa wniosek do starosty właści-
wego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

IV. Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez 
pracodawcę
Na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia 
zatrudnionych u pracodawcy osób niepełnosprawnych. Zwrotu kosz-
tów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w 
umowie zawartej z pracodawcą.

V. Ulga zamiast wpłat
Pracodawcy, którzy nie osiągają odpowiednich wskaźników zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych (co najmniej 6 proc), muszą dokony-
wać obowiązkowych wpłat na PFRON. Jeżeli kupią usługi (z wyłącze-
niem handlu) lub produkty pracodawcy zatrudniającego co najmniej 
25 pracowników, w tym co najmniej 10 proc. osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nabywają prawa do 
obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na Fundusz.

VI. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
Pracodawca, który zatrudni na co najmniej 36 miesięcy os. niepełno-
sprawną, bezrobotna lub poszukującą pracy, może ubiegać się mak-
symalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Konieczne jest 
tu wcześniejsze zawarcie umowy ze starostą. Zwrotowi nie podlegają 
bowiem koszty poniesione przed dniem jej zawarcia.

VII. Zwrot 60 proc. wynagrodzenia oraz składek na ubezpie-
czenia społeczne nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej
O zwrot ubiegać się może pracodawca, który zatrudni niepełnospraw-
nego bezrobotnego lub poszukującego pracy. Konieczna tu będzie 
umowa ze starostą, a dana osoba niepełnosprawna musi być zatrud-
niona przez co najmniej 12 miesięcy.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. 
U. 2008.14.92).

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 
2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk 
pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagające-
go pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186 z 
późn. zm.

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz skła-
dek na wynagrodzenia społeczne pracodawcy zatrudniającego 
osoby niepełnosprawne (tekst jedn. Dz. U. 2008.14.92)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie zwrotu kosztu wyposażenia stanowi-
ska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 194 poz. 1404)

4.10 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ  
 ORAZ UMOWY O DZIEŁO I ZLECENIA

Sposób rozwiązania umowy o pracę zależy przede wszystkim od jej 
rodzaju. Inaczej rozwiązywana jest umowa zawarta na czas określo-
ny czy na zastępstwo, a inaczej na czas nieokreślony. Zupełnie inne 
zasady dotyczą rozwiązywania tzw. umów cywilnoprawnych (umów 
zlecenie i o dzieło).

Rozwiązywanie umowy o pracę 
Umowa o pracę może być rozwiązana (art. 30 Kodeksu pracy): 
 • na mocy porozumienia stron;
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypo-

wiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypo-

wiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
 • z upływem czasu, na który była zawarta.

Za porozumieniem stron, czyli pracownika i pracodawcy. W takim 
przypadku możliwe jest każde rozwiązanie umowy o pracę, o ile tylko 
obie strony się na nie zgadzają. Jeżeli pracodawca nie ma nic przeciw-
ko temu, możemy odejść z pracy nawet z dnia na dzień, np. jeżeli ktoś 
zaproponował nam warunki atrakcyjniejsze od dotychczasowych. 
Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku takiego 
niezwłocznego rozwiązywania z nami umowy. 

Za wypowiedzeniem, tj. przez oświadczenie jednej ze stron z za-
chowaniem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzieć stosunek pracy 
może zarówno pracodawca, jak i pracownik. 
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wy-
nosi:
 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (art. 34 Kodeksu 

pracy). 
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 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślo-
ny i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od 
okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 
jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wy-
nosi: 
 • tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 
 • miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 

36 Kodeksu pracy). 

Umowy zawarte na czas określony rozwiązują się przeważnie z upły-
wem okresu, na który były zawarte. Jednak przy zawieraniu umowy 
na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć 
możliwość wcześniejszego jej rozwiązania z dwutygodniowym wypo-
wiedzeniem. Jest to ważne, ponieważ brak takiego zapisu spowoduje, 
że nie będziemy mogli rozwiązać takiej umowy wcześniej bez zgody 
pracodawcy. Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi 3 
dni robocze (art. 331 Kodeksu pracy). 

Bez wypowiedzenia – rozwiązać umowę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Istnieją 
tylko trzy sytuacje, kiedy pracodawca może rozwiązać z nami umowę 
o pracę bez wypowiedzenia. Dzieje się tak w razie: 
 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiąz-

ków pracowniczych, 
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę 

przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na 
zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub 
zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 

 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do 
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, np. utrata pra-
wa jazdy w przypadku zawodowego kierowcy (art. 52 Kodeksu 
pracy). 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia tak-
że w następujących przypadkach: 
jeżeli niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa: 
 • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego 

pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 
 • dłużej niż 9 miesięcy (czyli łączny okres pobierania wynagrodze-

nia, zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego) – gdy 
pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 
miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana 
wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, 

 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z 
innych przyczyn trwającej dłużej niż 1 miesiąc (np. opieka nad 
dzieckiem), w czasie której upłynął okres zasiłkowy (art. 53 Ko-
deksu pracy). 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w 

trakcie pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym 
dzieckiem (art. 53 §2 Kodeksu pracy). 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli: 
 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy 

wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca 
nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim 
do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i 
kwalifikacje zawodowe, 

 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych 
obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracowni-
kowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za 
okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na 
czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wyso-
kości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 55 Kodeksu pracy). 

Oświadczenie pracownika i pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę 
bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przy-
czyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. W wypowiedzeniu umowy 
o pracę lub w powiadomieniu o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia 
pracodawca powinien zawrzeć pouczenie, gdzie i w jakim terminie 
możemy się od tego wypowiedzenia odwołać (art. 30 Kodeksu pracy). 

Z upływem czasu, na który umowa była zawarta – umowa zawar-
ta na czas określony wygasa w ostatnim dniu okresu, na który była 
zawarta. Jednak przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony 
dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć możliwość wcześniej-
szego jej rozwiązania z dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

Z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była za-
warta – jeżeli przedmiotem umowy było wykonanie konkretnej pra-
cy, jej ukończenie jest równoznaczne z rozwiązaniem takiej umowy. 

II. Uprawnienia pracownika w okresie wypowiedzenia 
Jeżeli wypowiedzenie, które wręczył nam pracodawca, trwa co naj-
mniej dwa tygodnie, w okresie tym przysługuje nam zwolnienie na 
poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 
Wymiar zwolnienia wynosi: 
 • 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego 

wypowiedzenia;
 • 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także 

w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 §
a także w przypadku, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o 
pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedoty-
czących pracowników (art. 37 Kodeksu pracy). 
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę: 
 • w czasie ciąży pracownicy, urlopu macierzyńskiego i wychowaw-

czego (art. 177, 1861 Kodeksu pracy), 
 • w sytuacji, gdy do emerytury (ustawowej, a nie wcześniejszej) 

brakuje pracownikowi nie więcej niż 4 lata, a okres zatrudnienia 
umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego 
wieku (art. 39 Kodeksu pracy), 

 • w czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności pra-
cownika w pracy (art. 41 Kodeksu pracy). 
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Uwaga 
Przepisy „ochronne” nie mają zastosowania w razie ogłoszenia upa-
dłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41 Kodeksu pracy). 

III. Świadectwo pracy
Pracodawca ma obowiązek wydać nam świadectwo pracy w dniu, w 
którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, a je-
żeli nie jest to możliwe – przesłać pocztą lub dostarczyć w inny sposób 
w terminie 7 dni od daty rozwiązania czy wygaśnięcia stosunku pracy. 
Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od rozliczenia 
się pracownika z pracodawcą (art. 97 Kodeksu pracy).
W świadectwie pracy powinny być zawarte informacje dotyczące: 
 • okresu i rodzaju wykonywanej pracy, 
 • zajmowanych stanowisk, 
 • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, 
 • inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych 

i uprawnień z ubezpieczenia społecznego (art. 97 §2 Kodeksu 
pracy). 

Uwaga 
W świadectwie pracy zamieszcza się także informację o zajęciu 
wynagrodzenia za pracę przez komornika. Na żądanie pracownika 
w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i 
składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach (art. 97 
§2 Kodeksu pracy). Jeśli pracodawca naruszył prawo, np. wypowiada-
jąc nam umowę o pracę bez podania powodu (albo podając powód, z 
którym się nie zgadzamy), nie wypłacił nam wynagrodzenia lub podał 
błędne informacje w świadectwie pracy, możemy dochodzić swoich 
praw. Można zwrócić się po bezpłatną pomoc i poradę do Państwowej 
lub Okręgowej Inspekcji Pracy. Można także wnieść przeciwko praco-
dawcy sprawę do sądu pracy. 

Do sądu pracy możemy się odwołać od: 
 • wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli uważamy, że jest ono nie-

słuszne – w terminie 7 dni, 
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – w terminie 14 

dni (art. 264 Kodeksu pracy). 

Przed sądem pracy możemy się domagać: 
 • stwierdzenia bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, a 

jeżeli umowa już uległa rozwiązaniu:
 • przywrócenia do pracy, 
 • odszkodowania. 

IV. Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych 
Umowy cywilnoprawne rządzą się innymi zasadami niż umowy o pra-
cę. Przeważnie kończą się one w momencie, kiedy powstanie dzieło 
czy też zostanie wykonane zlecenie.

Umowa zlecenie (art. 734 – 751 Kodeksu cywilnego) 
Umowa zlecenie może być w każdym czasie jednostronnie rozwiązana 
przez każdą ze stron. 

Umowa o dzieło (art. 627 – 646 Kodeksu cywilnego) 
Zamawiający dzieło, dopóki nie zostało ono ukończone, może w 

każdej chwili odstąpić od umowy, płacąc umówione wynagrodzenie. 
Zamawiający może od naszego wynagrodzenia odliczyć to, co zaosz-
czędziliśmy, nie wykonując dzieła do końca. 

Dochodzenie roszczeń z tytułu umów cywilnoprawnych 
Ze względu na to, iż umowy te są regulowane na podstawie przepi-
sów Kodeksu cywilnego, roszczenia z nich wynikające dochodzone są 
przed sądem cywilnym, a nie jak w przypadku umowy o pracę przed 
sądem pracy. Roszczenia z tytułu tych umów przedawniają się z upły-
wem dwóch lat (art. 646 i 751 Kodeksu cywilnego). 

Podstawy prawne 
 • Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z roku 1998, numer 21, pozycja 94, 

z późn. zm.). 
 • Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z roku 1964, numer 16, pozycja 

93, z późn.zm.). 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 

1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz 
sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dziennik Ustaw z 
roku 1996, numer 60, pozycja 282, z późn. zm.). 

4.11 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Prowadzenie działalności gospodarczej jest alternatywą dla pracy 
u kogoś, na etacie. Rozwiązanie takie ma zarówno swoje plusy, jak i 
minusy. 
I. Przygotowanie się do założenia działalności gospodarczej
Jeśli podejmujemy decyzję o założeniu działalności gospodarczej, 
warto wziąć pod uwagę nasze osobiste preferencje i umiejętności. 
Najważniejsze elementy, które musimy rozważyć, to: pomysł na 
własny interes, ocena rynku, pieniądze (jakie mamy zasoby, a jakie 
będą nam potrzebne), wybór rodzaju opodatkowania. Ważnym na-
rzędziem, które pozwoli nam się przygotować do prowadzenia dzia-
łalności, jest biznesplan. Pomaga on opisać swój pomysł, ujawnia jego 
słabe i mocne strony, sprawdza jego realność.

1. Elementy biznesplanu: 
Ogólny opis firmy (np. firma handlowa, usługowa, produkcyjna). 
 • Opis celów – co chcemy osiągnąć i na jakim etapie realizacji jeste-

śmy.
 • Opis produktu. Tutaj opisujemy, czym nasza firma ma się zajmo-

wać, jakie usługi zamierzamy świadczyć, a jeśli ma to być firma 
produkcyjna, to co zamierzamy produkować. Opisujemy też, jakie 
możliwości usługowe czy produkcyjne będzie miała nasza działal-
ność. Warto wykazać, czy nasze usługi będą się czymś różniły od 
usług obecnie dostępnych na rynku, to samo dotyczy produktów. 

 • Ocena rynku. Warto zebrać informacje o zapotrzebowaniu na na-
sze usługi (produkty) oraz opisać istniejącą na rynku konkurencję. 
Jest to jeden z kluczowych elementów. Najlepiej wybrać taki ro-
dzaj działalności, na który jest popyt, czyli zapotrzebowanie. Jeśli 
np. chcemy otworzyć pralnię, a na naszej ulicy pralnia już jest, to 
szansa zarobienia pieniędzy nie jest duża. Chyba że mamy jakiś 
nowatorski pomysł, który spowoduje, że klienci przyjdą wyprać 
zimowy płaszcz właśnie do nas, a nie do pralni, która istnieje na 
naszej ulicy od lat. Najlepiej, abyśmy znaleźli niszę na rynku, np. 
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brak jakiejś usługi (produktu). Nisza może też polegać na tym, że 
jakość usługi (produktu) jest niska, cena zbyt wysoka, a my może-
my zaproponować lepszą jakość bądź niższą cenę. 

 • Prognoza efektów finansowych. Jest to określenie nakładów 
finansowych potrzebnych na działalność oraz spodziewanych 
zysków (w określonym czasie). Trzeba wykazać, jakimi środkami 
dysponujemy, a jakie są nam jeszcze potrzebne. 

 • Rachunek przepływu środków pieniężnych. Jest to obliczenie, ile 
pieniędzy będzie nam potrzebne w kolejnych okresach funkcjo-
nowania. 

 • Kontrola finansowa. Tutaj opisujemy sposób prowadzenia księgo-
wości i sposób, w jaki będziemy rozliczali się z podatków. Trzeba 
też wskazać, czy księgowość będziemy prowadzili sami, czy za-
trudnimy w tym celu specjalistę. 

 • Jeśli będziemy ubiegali się o kredyt lub pożyczkę na rozpoczęcie 
działalności, to powinniśmy opisać dane dotyczące kredytu – jego 
wysokość, okres spłaty, na co konkretnie będzie przeznaczony, 
jaką formę zabezpieczenia spłaty kredytu proponujemy. 

II. Pieniądze na rozpoczęcie działalności
Jeśli nasze zasoby nie są wystarczające na rozpoczęcie działalności, 
można skorzystać z pożyczek i dotacji. Obecnie można liczyć na spe-
cjalne kredyty ze środków Unii Europejskiej. O szczegóły można pytać 
w punktach konsultacyjno-doradczych wspieranych przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Adresy są podane na końcu opra-
cowania. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z preferencyjnych 
dotacji na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON. 

III. Procedura zakładania działalności gospodarczej
Zakładanie działalności gospodarczej odbywa się w 5 krokach: 
1. Rejestracja firmy w urzędzie miasta. 
2. Numer REGON w urzędzie statystycznym. 
3. NIP i podatki w urzędzie skarbowym. 
4. Firmowe konto bankowe. 
5. Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS. 

Krok 1 – Rejestracja firmy w urzędzie miasta/gminy 
Osoby fizyczne, które mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, 
muszą złożyć zgłoszenie o wpis do ewidencji działalności gospodar-
czej w wydziale działalności gospodarczej w urzędzie miasta/gminy 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W formularzu wnio-
sku wpisujemy następujące informacje: 
 • nazwę firmy; najlepiej podać pełną nazwę oraz jej wersję skróco-

ną, 
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania; jeśli sami nie wykonu-

jemy czynności związanych z uruchomieniem działalności, tylko 
robimy to za pośrednictwem pełnomocnika, to musimy podać 
również jego dane, 

 • rodzaj działalności; najlepiej wpisać szeroki zakres możliwej do 
wykonywania przez nas działalności, jeśli bowiem zechcemy 
zmienić rodzaj działalności, to powinniśmy dokonać zmiany wpisu 
do rejestru, a to kosztuje 50 zł, 

 • miejsce wykonywania działalności; z reguły podaje się siedzibę 
firmy, ale jeśli działalność będzie wykonywana poza siedzibą, np. 
u klientów, to taką informację również należy podać,

 • datę rozpoczęcia działalności; należy wpisać faktyczny moment 
rozpoczęcia działalności. Trzeba wziąć pod uwagę czas oczeki-
wania na wpis do ewidencji oraz czas na załatwienie pozostałych 
formalności urzędowych, 

Za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej pobierana jest 
opłata . Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyska-
nia koncesji, zezwoleń, uprawnień lub wpisu do rejestru działalności 
regulowanej (np. lekarze, pielęgniarki, świadczący pomoc prawną). 

Krok 2 – Numer REGON w urzędzie statystycznym 
W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospo-
darczej powinniśmy wystąpić do urzędu statystycznego o dokonanie 
wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki 
Narodowej, czyli nadanie numeru statystycznego REGON. Numer 
REGON będzie potrzebny w kontaktach z urzędem skarbowym i Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznych. Regon musi być umieszczony na pie-
czątce firmowej i na firmowych drukach. Wniosek o nadanie numeru 
REGON wypełnia się na specjalnym formularzu RG-1. Składa się go w 
wojewódzkim oddziale urzędu statystycznego, na terenie działania 
którego mieszkamy. We wniosku RG-1 należy wskazać podstawowy 
rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z de-
klaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
w urzędzie miasta/gminy. 

Krok 3 – Urząd skarbowy – NIP 
W ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia o wpisie do ewidencji 
działalności w urzędzie miasta/gminy trzeba zgłosić się do urzędu 
skarbowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania w celu 
zgłoszenia identyfikacyjnego – NIP. Jeśli mamy już nadany NIP i sa-
modzielnie będziemy prowadzili działalność gospodarczą, to NIP dla 
działalności będzie ten sam, co nasz osobisty. Wtedy musimy tylko 
wypełnić wniosek o aktualizację wpisu do urzędu skarbowego, tj. 
powiadamiający urząd o fakcie rozpoczęcia prowadzenia działalności 
gospodarczej. NIP nadawany jest tylko raz, dożywotnio. 

Wybór formy opodatkowania 
Jeszcze przed wizytą w urzędzie skarbowym powinniśmy zastanowić 
się, w jakiej formie będziemy płacić podatek dochodowy. Możemy to 
robić w następujących formach: 
 • karty podatkowej, 
 • ryczałtu ewidencjonowanego, 
 • księgi przychodów i rozchodów, na zasadach ogólnych. 

Podatek na zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy. W formie karty 
podatkowej i ryczałtu mogą rozliczać się osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą w określonych branżach (np. handel obnośny, 
wynajem pokoi, usługi krawieckie). W urzędzie skarbowym trzeba 
też zadeklarować, czy będziemy płacić podatek VAT. W celu dokonania 
wyboru formy opodatkowania należy wypełnić odpowiednie formu-
larze podatkowe. Wybierając formę opodatkowania, najlepiej skon-
sultować się ze specjalistą, który będzie w stanie udzielić rzeczowej 
porady. Można to zrobić w punkcie konsultacyjnym, urzędzie skarbo-
wym czy biurze rachunkowym. Dobrze mieć ze sobą biznesplan, gdyż 
zawiera on wiele szczegółów dotyczących planowanej działalności. 
Specjaliście będzie łatwiej na tej podstawie doradzić formę opodatko-
wania oraz to, czy warto zostać płatnikiem podatku VAT. 
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Krok 4 – Konto bankowe. 
Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi mieć konto firmo-
we. Nie można do działalności gospodarczej wykorzystywać konta 
osobistego, musi to być konto tylko i wyłącznie na użytek działalności 
gospodarczej. Jest ono potrzebne do rozliczania się z urzędem skarbo-
wym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. O założeniu konta i jego 
numerze musimy powiadomić urząd skarbowy (w ciągu 14 dni). Więk-
szość banków wymaga dołączenia do wniosku o otwarcie rachunku 
różnych dokumentów, w tym: 
 • dowodu osobistego, 
 • kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności go-

spodarczej (wraz z oryginałem do wglądu), 
 • kserokopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP (wraz 
 • z oryginałami do wglądu). 

Otwarcie rachunku bankowego następuje zazwyczaj w ciągu kilku dni 
po podpisaniu umowy z bankiem. Wybór banku przez przedsiębiorcę 
jest dowolny. 

Krok 5 – Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS 
Jednym z ważniejszych obciążeń osoby prowadzącej działalność go-
spodarczą jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Składki 
trzeba płacić od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności do 
momentu jej zakończenia. Rozpoczynający działalność gospodarczą 
podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: 
 • emerytalnemu, 
 • rentowemu, 
 • wypadkowemu.

Dodatkowo musi opłacać składki na Fundusz Pracy i na ubezpieczenie 
zdrowotne. Składki na ubezpieczenie chorobowe są dobrowolne. Do 
ZUS przedsiębiorca musi się zgłosić w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia 
wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenia ubezpieczenia 
społecznego należy dokonać we właściwym (zgodnie z adresem za-
mieszkania) inspektoracie ZUS. 

Składki na ubezpieczenie społeczne należy wpłacać do 10. dnia na-
stępnego miesiąca po kolejnym miesiącu działalności. W przypadku 
zatrudniania pracowników rozlicza się z ZUS-em do 15. dnia na-
stępnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia. Terminów tych należy 
bezwzględnie przestrzegać. Opłacenie składki po terminie powoduje 
naliczanie odsetek za zwłokę, a niekiedy przerwanie ubezpieczenia. 
Składki te trzeba płacić co miesiąc. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia 
pracowników, staje się pracodawcą i będzie ciążył na nim obowiązek 
zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty 
zawarcia z pracownikiem umowy o pracę. Ponadto w takim przypad-
ku należy pisemnie powiadomić o zatrudnieniu pracowników Inspek-
cję Pracy. 

Sanepid
W niektórych przypadkach na prowadzenie działalności konieczne 
jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (Sane-
pidu). Dotyczy to m.in. podjęcia działalności w zakresie prowadzenia: 
sklepu spożywczego, restauracji (wszelkich placówek gastronomicz-
nych), gabinetu kosmetycznego itp. W tych przypadkach odbioru 

lokalu/miejsca wykonywania danej działalności gospodarczej musi 
dokonać Sanepid.

4.12 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE, WCZEŚNIEJSZE 
 EMERYTURY, EMERYTURY POMOSTOWE

4.12.1 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

Świadczenie przedemerytalne to nie to samo co wcześniejsza emery-
tura czy emerytura pomostowa. Można się o nie ubiegać, gdy pracę 
straciliśmy z winy pracodawcy. ZUS przyznaje świadczenie w oparciu o 
wniosek. Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?
Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która straciła pra-
cę z winy zakładu pracy, np. w wyniku bankructwa firmy, ogłoszenia 
upadłości. Oznacza to, że jeżeli sami zrezygnujemy z pracy albo zosta-
niemy z niej zwolnieni dyscyplinarnie – nie otrzymamy świadczenia. 
Zatem przyczyna musi nastąpić z przyczyn leżących po stronie praco-
dawcy. Ponadto świadczenie przysługuje osobie:
 • należy spełniać warunek wiekowy i stażowy:
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyć 56 lat (kobiety) lub 

61 lat (mężczyźni) i mieć odpowiedni staż pracy - 20 lat (kobiety) 
lub 25 lat (mężczyźni) a pracę stracić z powodu likwidacji zakładu 
pracy lub jego niewypłacalności

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyć 55 lat ( kobiety) lub 
60 lat (mężczyźni) i mieć odpowiedni staż pracy - 30 lat (kobiety) 
lub 35 lat (mężczyźni) a pracę stracić z powodu likwidacji zakładu 
pracy lub jego niewypłacalności

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy mieć odpowiedni staż pra-
cy - 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni) a pracę stracić z winy 
zakładu pracy lub jego niewypłacalności. Prawo do świadczenia 
przysługuje bez względu na wiek.

Ponadto świadczenie przysługuje osobie:
 • ma odpowiedni staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn 

lub ukończyła 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), a okresy skład-
kowe i nieskładkowe wynoszą 30 lat dla kobiet i 35 lat dla męż-
czyzn.

 • zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od 
dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 
zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

 • do dnia rejestracji przez co najmniej 365 dni nieprzerwanie pobie-
rają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub 
zasiłek dla opiekuna;

 • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalne-
go zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – mają ukończo-
ne co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni);

 • legitymują się okresem uprawniającym do emerytury: w przy-
padku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn - co 
najmniej 25 lat.

Świadczenie może również otrzymać osoba, która łącznie spełnia 
następujące warunki:
 • przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobot-

nych,
 • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez 



- 30 -

uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy 
o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac inter-
wencyjnych lub robót publicznych;

 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w 
terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez po-
wiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy 
okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie przedemerytalne podlega corocznej waloryzacji. Od 1 
marca 2019 r. świadczenie przedemerytalne będzie wynosiło 1140,99 
zł miesięcznie brutto (dla porównania w 2018 roku świadczenie wy-
nosiło 1070,99 zł brutto).

Podstawa prawna:
 • Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych 

4.12.2 EMERYTURY WCZEŚNIEJSZE

Są dwa rodzaje przechodzenia na wcześniejsze emerytury po zmia-
nach wprowadzonych w roku 2009. Na wcześniejsze emerytury na 
starych warunkach mogą przechodzić - osoby pracujące w szczegól-
nych warunkach lub w warunkach o szczególnym charakterze, czyli 
np. stoczniowcy, hutnicy, niektórzy pracownicy PKP, które do 1998 r. 
miały 20 /25lat stażu pracy (kobiety i mężczyźni) w tym co najmniej 
15 lat pracy w szczególnych warunkach lub warunkach o szczególnym 
charakterze. ZUS wypłaci im świadczenie, gdy osiągną wiek 55/60 lat 
(kobieta/mężczyzna). W niektórych przypadkach wiek ten jest obni-
żony 50/55 lat (np. piloci). Wcześniejsze emerytury pracownicze dla 
mężczyzn urodzonych przed 1949 rokiem. Mężczyźni urodzeni przed 
1949 r. mogą przejść na emeryturę po skończeniu 60 lat i spełnieniu 
warunku 25-letniego stażu pracy oraz posiadający zaświadczenie o 
całkowitej niezdolności do pracy lub posiadają 35 letni staż pracy i 
ukończone 60 lat do końca 2008 r. Osoby urodzone po 1949 roku mają 
prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli do końca 2008 r. spełniły 
warunki wiekowe i stażowe. Mężczyzna - warunek wiekowy: skoń-
czone 55 lat i stażowy: 35 lat. Kobieta – warunek wiekowy: skończone 
55 lat i stażowe: 35 lat. Na wcześniejsze emerytury mogą również gór-
nicy już po 25 latach pracy pod ziemią bez względu na wiek w oparciu 
o oparciu o osobna ustawę emerytalną.

Podstawa prawna:
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-

nych.

4.12.3  EMERYTURY POMOSTOWE

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 19 grudnia 2008 roku emery-
tura pomostowa rozumiana jest jako świadczenie pieniężne przysłu-
gujące niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze. Prawo do emerytury po-
mostowej na zasadach ogólnych przysługuje pracownikowi, po łącz-
nym spełnieniu ustawowo określonych warunków. Pracownik musi 
być osobą urodzoną po 31 grudnia 1948r., pracować w szczególnych 
warunkach lub świadczyć pracę o szczególnym charakterze przez co 

najmniej 15 lat, osiągnąć wymagany wiek oraz mieć wymagany okres 
składkowy i nieskładkowy, wykonywać przed dniem 1 stycznia 1999 r. 
prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakte-
rze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych 
lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS natomiast po 
dniu po dniu 31 grudnia 2008 r. – w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy 
o emeryturach pomostowych. 

Z takim pracownikiem musi nastąpić rozwiązanie stosunku pracy. 
Prawo do omawianego świadczenia nabywa tylko pracownik za-
trudniany w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko to podziela 
Sąd Najwyższy. Zostało to potwierdzone w wyroku z dnia 22 lutego 
2012 r. (sygn. akt. II UK 130/11). SN stwierdził, że „obowiązek opłaca-
nia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych dotyczy pracowników 
wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy”.

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje ustawa o emeryturach pomosto-
wych. Emerytura pomostowa (podobnie jak wcześniejsza emerytura) 
pozwala kończyć pracę pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytal-
nym. Prawo do emerytur pomostowych maja osoby które:
 • przynajmniej przez jeden dzień przed 1999 rokiem pracowały w 

warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (zgodnie 
z rozporządzeniem z 1983 r.)

 • staż pracy w trudnych warunkach wynosi co najmniej 15 lat, zaś 
staż pracy ogółem - 20/25 lat (kobiety/mężczyźni),

 • spełniają warunek wiekowy: kobiety - 55 lat i mężczyźni - 60 lat.
Definicję ustawową „pracy w szczególnych warunkach” oraz „pracy 
o szczególnym charakterze” zawiera art. 3 powołanej na wstępie 
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych. 
Na jej podstawie za pracowników zatrudnionych w szczególnych 
warunkach uważa się pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
o znacznej szkodliwości dla zdrowia i o znacznym stopniu uciążliwości 
lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznych. „Praca o 
szczególnym charakterze” rozumiana jest natomiast jako praca wy-
magająca szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności 
psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w spo-
sób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub 
życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytal-
nego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego 
z procesem starzenia się. Wykaz tych prac zawarty jest załączniku nr 2 
do ustawy o emeryturach pomostowych.

Podstawa prawna: 
 • Ustawa o emeryturach pomostowych 

4.13 EMERYTURA ROLNICZA LUB RENTA ROLNICZA  
 Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 

II. Emerytura rolnicza (tak samo jak renta rolnicza z tytułu niezdol-
ności do pracy) składa się z dwóch części: składkowej i uzupełniającej. 
Jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą to wypłata 
części uzupełniającej jest zawieszona w całości lub w określonej 
części (tj. 25% lub 50% tej części). Część składkowa nie ulega zawie-
szeniu. Za zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 
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emeryta lub rencistę uważa się sytuację, gdy ani on ani jego małżonek 
nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospo-
darstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha 
przeliczeniowy użytków rolnych lub nie prowadzi działu specjalnego 
produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników. Część składkowa wypłacana jest zawsze, gdy rolnik uzyska 
prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, natomiast część uzu-
pełniająca wypłacana jest tylko w przypadku zaprzestania prowa-
dzenia działalności rolniczej. Zaprzestanie prowadzenia działalności 
rolniczej jest wymagane jeżeli rolnik ubiega się o wcześniejszą eme-
ryturę. Wynika to z przepisu art. 19   ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, który jako jeden z warunków koniecznych do 
uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury wymienia zaprzestanie 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domow-
nikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:
 • osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 

60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny*,
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co 

najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-ren-
towemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy 
od 1 stycznia 1991 r.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także moż-
liwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury rolniczej, 
jeśli do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił on łącznie warunki dotyczące:
 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych 

i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
 •  prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie 

rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 
r.;

 • od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami 
emerytalnymi. Przepisy emerytalne to przepisy ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do ubezpieczenia, 
jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo 
do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów. Oso-
bom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa 
do emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia 
innego niż rolnicze - zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926). 
Prawo do emerytury rolniczej uzyska zatem osoba podlegająca ubez-
pieczeniu społecznemu rolników, która poza wymaganym wiekiem 
oraz zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej (w przypadku 
emerytury rolniczej tzw. “wcześniejszej”), będzie legitymować się co 
najmniej 25-letnim lub 30-letnim okresem podlegania wyłącznie rol-
niczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. W przypadku osób 
urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. okresów podlegania innemu 
ubezpieczeniu społecznemu nie zalicza się również przy ustalaniu 
wysokości emerytury rolniczej. Niemniej osoba, która po ukończeniu 
powszechnego wieku emerytalnego nabędzie prawo do emerytury 
rolniczej (czyli będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okre-

sem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-
-rentowemu) oraz do emerytury pracowniczej, będzie miała prawo 
do wypłaty obu świadczeń emerytalnych.

II. Renta rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącz-
nie następujące warunki:
1. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymaga-

ny okres, o którym mowa w ust. 2,
2. jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospo-

darstwie rolnym,
3. całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała 

w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub 
w okresach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1  i 2, lub nie póź-
niej niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów:

 • rok - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rol-
nym powstała w wieku do 20 lat,

 • 2 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 20 lat do 
22 lat,

 • 3 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 22 lat do 
25 lat,

 • 4 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 25 lat do 
30 lat,

 • 5 lat - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 30 lat; wy-
magane 5 lat powinno przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed 
złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdol-
ności do pracy.

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, 
od których zależy prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności 
do pracy, zalicza się również okresy:
 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych 

i członków ich rodzin w latach 1983-1990,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie 

rolnym po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983r.,
 • od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami eme-

rytalnymi (okresy składkowe i nieskładkowe, o których mowa w 
ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych).

Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do okresów ubez-
pieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy 
prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.
Przy ustalaniu prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy 
(również i wysokości tego świadczenia) są nadal przyjmowane okresy 
ubezpieczenia innego niż rolnicze - bez względu na datę urodzenia 
osób ubiegających się o to świadczenie. Jeśli niezdolność do pracy 
powstała wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej cho-
roby zawodowej, wymagany jest jakikolwiek okres ubezpieczenia, 
który obejmuje dzień wypadku lub dzień zachorowania na chorobę 
zawodową. Warunkiem otrzymania renty rolniczej jest to, że nie-
zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym  musi powstać w okresie 
podlegania rolniczemu ubezpieczeniu lub nie później niż w ciągu 18 
miesięcy od ustania tego ubezpieczenia.
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Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa 
się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organi-
zmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospo-
darstwie rolnym. Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie 
rolnym uznaje się za trwałą, jeżeli ubezpieczony nie rokuje odzyska-
nia zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie 
rolnym. Natomiast w przypadku, gdy ubezpieczony rokuje odzyska-
nie zdolności do pracy - całkowitą niezdolność do pracy uznaje się 
za okresową. O niezdolności ubezpieczonego do pracy orzekają w po-
stępowaniu orzeczniczym:
 • lekarz rzeczoznawca KRUS (I instancja) lub
 • komisja lekarska KRUS (II instancja), w wyniku odwołania się rol-

nika od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub w wyniku wniesienia 
zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza rzeczoznawcy przez lekarza 
regionalnego inspektora ds. orzecznictwa lekarskiego.

Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę 
stałą, jeżeli całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w go-
spodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowości przekwa-
lifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta rolnicza 
z tytułu niezdolności do pracy przysługuje przez okres wskazany 
w decyzji Prezesa KRUS.

Rencista uprawniony do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolno-
ści do pracy nie traci prawa do tej renty, jeżeli podejmie działalność 
pozarolniczą podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego 
(zmiana wprowadzona od 1 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 11 maja 
2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw). W zależności od uzy-
skanego przychodu świadczenie (dotyczy części uzupełniającej) może 
ulegać zmniejszeniu lub zawieszeniu na zasadach wynikających 
z przepisów obowiązujących w systemie powszechnym.

Jeżeli osoba utraciła prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności 
do pracy z powodu nie uznania tej osoby za całkowicie niezdolną 
do pracy w gospodarstwie rolnym, a w ciągu 18 miesięcy od dnia 
ustania tego prawa stanie się ona ponownie całkowicie niezdolna 
do pracy w gospodarstwie rolnym, to wówczas prawo do renty zosta-
nie przywrócone.
Jeżeli osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej z tytułu nie-
zdolności do pracy chce uzyskać prawo do tego świadczenia na kolej-
ny okres (na stałe), powinna przed upływem okresu, na który renta 
została jej przyznana, złożyć nowy wniosek o świadczenie rentowe 
wraz z aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia (jest ważne mie-
siąc od daty jego wydania), wystawionym przez lekarza leczącego, 
na druku KRUS N-14.

Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, 
które osiągnęły wiek emerytalny, przyznaje się z urzędu emeryturę 
rolniczą  w wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty, je-
żeli osoba ta spełnia warunek posiadania wymaganego okresu podle-
gania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat 
(w przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. musi to być  
co najmniej 25 lat podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu).

W przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. wysokość 
przyznanej emerytury może być niższa od dotychczas pobieranej 
renty, z powodu wyłączenia okresów podlegania innemu ubezpiecze-
niu. Osoba urodzona po dniu 31 grudnia 1948 r. uprawniona do renty 
rolniczej z tytułu niezdolności do pracy traci prawo do tego świad-
czenia, gdy uzyska prawo do emerytury pracowniczej. Jeżeli jednak 
osoba ta, zanim wystąpi z wnioskiem o emeryturę pracowniczą, 
złoży oświadczenie, iż wybiera rentę rolniczą, może nadal pobierać 
to świadczenie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia środki 
zgromadzone na rachunku tej osoby w otwartym funduszu emery-
talnym (OFE) są przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem 
ZUS, na dochody budżetu państwa. Oświadczenie o wyborze świad-
czenia jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odstąpienia.
Osoba uprawniona do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, 
która nie spełni warunków do przyznania emerytury rolniczej z urzę-
du, jest wzywana przez KRUS - w terminie co najmniej 3. miesięcy 
przed osiągnięciem przez nią wieku emerytalnego - do złożenia ww. 
oświadczenia o wyborze świadczenia.

Ustawodawca zdefiniował pojęcie „osoby całkowicie niezdolnej do 
pracy”. Zgodnie z nim osoba całkowicie niezdolna do pracy to osoba, 
który z powodu naruszenia sprawności organizmu utraciła zdolność 
do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Całko-
wita niezdolność do pracy może mieć charakter trwały i okresowy. Z 
trwałą niezdolnością do pracy mamy do czynienia, gdy ubezpieczony 
nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy 
w gospodarstwie rolnym, natomiast okresowo niezdolnym do pracy 
jest ubezpieczony, który rokuje odzyskanie zdolności do osobistego 
wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. O tym, czy dana osoba 
jest niezdolna do pracy orzeka w I instancji lekarz orzecznik KRUS, na-
tomiast w drugiej - komisja lekarska KRUS. Wydanie rozstrzygnięcia 
w kwestii niezdolności do pracy w II instancji jest następstwem zło-
żenia odwołania przez rolnika od orzeczenia I instancji lub wniesienia 
zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza rzeczoznawcy przez lekarza 
regionalnego - inspektora ds. orzecznictwa lekarskiego. 

Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako 
rentę stałą, jeżeli całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w 
gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowości przekwa-
lifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta rolnicza  
z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez 
okres wskazany w decyzji Prezesa KRUS lub do czasu objęcia rencisty 
innym ubezpieczeniem społecznym. 

Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, które 
ustało z powodu ustąpienia całkowitej niezdolności do pracy w go-
spodarstwie rolnym, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 mie-
sięcy od dnia jego ustania ubezpieczony ponownie stał się całkowicie 
niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym. Osobom, które pobierają 
renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, przyznaje się z urzędu 
emeryturę rolniczą w wysokości nie niższej od pobieranej renty z ty-
tułu niezdolności do pracy, jeżeli osoba ta osiągnęła wiek emerytalny, 
tj. 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn, oraz spełnia 
warunki określone  w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników.
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Podstawy prawne:
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 1990 (tekst jedno-

lity Dziennik Ustaw z roku 2

5. RODZINA

5.1 MAŁŻEŃSTWO

Zawarcie małżeństwa
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie 
obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadcze-
nia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 

Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta za-
wierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu ko-
ścioła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego 
oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego 
prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie spo-
rządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, 
małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia 
woli w obecności duchownego. Przepis stosuje się, jeżeli ratyfikowa-
na umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między 
państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym prze-
widuje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający 
prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyzna-
niowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa 
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Mężczyzna i kobieta, 
będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą za-
wrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą 
wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Osoby zamierzające 
zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi 
urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeń-
stwa, określone w odrębnych przepisach. 

Wiek wymagany do zawarcia małżeństwa 
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat 
osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może ze-
zwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesna-
ście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne 
z dobrem założonej rodziny. 

Wspólność ustawowa, majątek wspólny
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy 
ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmują-
ca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje 
małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty 
majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku oso-
bistego każdego z małżonków. 
Do majątku wspólnego należą w szczególności: 
 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności 

zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego 

każdego z małżonków;
 • zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego fundu-

szu emerytalnego każdego z małżonków; 

 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym 
mowa w art. 40a subkonto w ramach konta ubezpieczonego usta-
wy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.)

5.2 ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA DLA DZIECI

5.2.1 ZASIŁEK RODZINNY 

Zasiłek rodzinny to pomoc gdy w rodzinie są niskie dochody (najwyżej 
674 netto na osobę lub 764 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepeł-
nosprawne):
 • 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku 

życia;
 • 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 

ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 

24 roku życia.

5.2.2 DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH

Od 1 listopada 2018 r.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 

zł, 
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł, 
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowy-

wania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie 
dzieci, 

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci upraw-
nione  do zasiłku, 

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł, – powyżej 5. 
roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolne-
go – 100 zł,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko na-
uki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków 
związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje 
się szkoła – 113 zł, 

 • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w 
której znajduje się szkoła – 69 zł, 

5.2.3 ZAPOMOGA JEDNORAZOWA Z TYTUŁU  
 URODZENIA DZIECKA

W ramach polityki prorodzinnej każdemu, niezależnie od dochodu 
rodziny i uprawnień do otrzymania dodatku, z tytułu urodzenia dziec-
ka wypłacane jest tzw. „becikowe”, czyli jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia dziecka -jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka – 1 000 zł, świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł
Zapomoga przysługuje: 
 • matce, ojcu 
 • lub opiekunowi prawnemu dziecka. 
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Procedura 
Aby otrzymać zapomogę, należy złożyć pisemny wniosek w urzędzie 
gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane 
są świadczenia rodzinne) w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin 
dziecka. 

Podstawy prawne 
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

(Dziennik Ustaw z roku 2006, numer 139, pozycja 992). 

5.2.4 ŚWIADCZENIA NA DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE

Są to świadczenia bez kryterium dochodowego:
1. zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 184,42 zł miesięcznie - ma częścio-

wo pokryć wydatki na zapewnienie opieki nad dzieckiem i należy 
się:
 • niepełnosprawnemu dziecku
 • osobie powyżej 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do 
ukończenia 21 roku życia 

2. świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 620,00 zł miesięcznie przy-
sługuje:
 • matce lub ojcu lub innym osobom na których ciąży obowiązek 

alimentacyjny ( opiekunowi faktycznemu dziecka)

Podstawa prawna
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dziennik Ustaw z roku 2010, numer 50, poz. 
301)

5.3 ALIMENTY

Kodeks opiekuńczy i rodzinny wymienia wszystkich, którzy mają pra-
wo do alimentów. Są to dzieci i wnuki, rodzice i dziadkowie, rodzeń-
stwo, małżonek, osoba adoptowana, pasierb, pasierbica oraz ojczym/
macocha.

5.3.1 ALIMENTY DLA DZIECI

Dziecku alimenty należą się zawsze. Obowiązek alimentacyjny 
to obowiązek dostarczenia środków utrzymania członkom rodziny. 
Alimenty w przypadku dzieci to dostarczanie im środków utrzymania 
i wychowania. W pierwszej kolejności osobami zobowiązanymi do 
utrzymania dzieci są rodzice. Zazwyczaj rodzice w sposób naturalny 
poczuwają się do dbania o swoje dzieci, utrzymywania ich i kształ-
cenia. Spełniają obowiązek alimentacyjny w naturze, zapewniając 
mieszkanie, wyżywienie, odzież, opiekę lekarską, dbając o wykształ-
cenie, rozwój duchowy i intelektualny. Niekiedy jednak zdarza się 
inaczej. Wtedy można zwrócić się do sądu, aby zobowiązał rodzica do 
płacenia określonej sumy pieniężnej na utrzymanie dziecka i wypeł-
niania w ten sposób obowiązku alimentacyjnego. Istnieje możliwość 
uzyskania alimentów od dziadków dziecka. Jednak w pierwszej kolej-
ności to rodzice powinni utrzymywać dziecko. Obowiązek alimenta-
cyjny dziadków powstaje w dalszej kolejności.

5.3.2 ALIMENTY NA RODZICA.
 
Alimenty przysługują rodzicowi tylko wtedy gdy żyje w niedostatku 
co musi udowodnić. Jeżeli rodzicowi brakuje na zakup jedzenia, le-
ków, odzieży, opału czy opłacenia czynszu sąd może zasądzić dla nie-
go alimenty od dzieci. Dorosłe dziecko może uchylić się od obowiązku 
alimentacyjnego wobec rodzica, jeżeli żądanie jest sprzeczne z zasa-
dami współżycia społecznego np. gdy rodzic popadł w niedostatek 
z własnej winy albo sam latami zaniedbywał dzieci. Gdy o alimenty 
występuje ojczym lub macocha sąd powinien ustalić czy posiadają 
własne dzieci, których obowiązek alimentacyjny wyprzedza obowiąz-
ki pasierbów. 

Granica wieku dziecka. 
Przepisy nie określają wieku, do którego rodzice mają obowiązek 
utrzymywać dziecko. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stwierdza, że 
rodzice powinni utrzymywać dziecko, dopóki nie jest ono w stanie 
utrzymać się samodzielnie (art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego). Zapis ten nie jest precyzyjny i w razie sporu sąd rozstrzyga o 
obowiązku alimentacyjnym. Ale jeśli dziecko posiada już odpowied-
nie wykształcenie, to pomimo dalszej nauki sąd może stwierdzić, 
że rodzice nie muszą go już utrzymywać, gdyż może podjąć pracę i 
utrzymać się samodzielnie. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i nie 
jest w stanie usamodzielnić się, to rodzice mogą być zobowiązani do 
utrzymywania go przez całe życie. Jeśli dziecko posiada swój majątek, 
a dochody z tego majątku pozwalają na całkowite zaspokajanie po-
trzeb dziecka, to rodzice są zwolnieni z obowiązku dostarczania mu 
środków utrzymania (art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 

Procedura występowania o alimenty 
Jeśli jeden z rodziców nie utrzymuje dziecka, to należy wystąpić z po-
zwem o alimenty do sądu rodzinnego. Osoby uprawnione do złożenia 
pozwu o alimenty:
 • jeśli dziecko starające się o alimenty jest niepełnoletnie, to w jego 

imieniu pozew składa przedstawiciel ustawowy, którym zazwy-
czaj jest drugi z rodziców. Jeśli rodziców nie ma bądź nie mają 
władzy rodzicielskiej, to pozew w imieniu dziecka składa inna 
osoba ustanowiona przez sąd jako opiekun prawny dziecka. Warto 
wiedzieć, że jeśli toczy się sprawa o rozwód (bądź separację), to 
rodzic nie może rozpocząć odrębnej sprawy o alimenty. Kwestia 
alimentów na dzieci jest wtedy rozstrzygana na sprawie o rozwód 
czy separację (art. 445 Kodeksu postępowania cywilnego). 

 • dziecko pełnoletnie samo występuje o alimenty. Ponieważ jednak 
występowanie przeciw rodzicowi w sądzie jest trudne emocjo-
nalnie, dzieci często nie chcą tego robić. W takich sytuacjach nie 
muszą występować same. Mogą ustanowić pełnomocnika, który 
będzie reprezentował je w sądzie. Pełnomocnikiem może być ad-
wokat lub osoba spokrewniona: rodzice, rodzeństwo, małżonek 
oraz przedstawiciel instytucji pomocy społecznej (art. 87 Kodeksu 
postępowania cywilnego). Jeśli dorosłe dziecko jest ubezwłasno-
wolnione, to reprezentuje je opiekun prawny. 

 • może też wystąpić prokurator oraz organizacja społeczna, której 
zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospo-
darczej, są to jednak sytuacje rzadkie (art. 7 i 61 Kodeksu postępo-
wania cywilnego). 
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Wysokość alimentów 
Nie ma określonych kwot pieniężnych należnych dziecku od rodziców. 
Wysokość alimentów zależy od: 
usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych i ma-
jątkowych rodziców (art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 
Wysokość alimentów określa sąd.

Egzekucja alimentów 
Jeśli sąd wydał wyrok zasądzający alimenty, osoba zobowiązana po-
winna je płacić zgodnie z treścią wyroku. Jeśli jednak tego nie czyni, 
możemy skierować sprawę do Funduszu alimentacyjnego oraz ko-
mornika, aby ten rozpoczął egzekucję alimentów.

5.3.3 ALIMENTY NA MAŁŻONKA PO ROZWODZIE

Dla ustalenia kto komu płaci alimenty po rozwodzie, kluczowe zna-
czenia ma ustalenie winy. 
W wyroku rozwodowym sąd może uznać, że:
 • Wyłącznie winny jest jeden małżonek. Wyłącznie winny małżonek 

rozpadu związku małżeńskiego nie dostanie nigdy alimentów 
choćby żył w największym niedostatku. Ten kto został uznany 
za niewinnego, może żądać wyrównania stopy życiowej i to bez 
ograniczeń czasowych.

 • Winni są oboje małżonkowie. Małżonek winny może żądać ali-
mentów od drugiego małżonka winnego o ile znajduje się w nie-
dostatku.

 • Oboje małżonkowie są niewinni. Ten z eksmałżonków, któremu 
się lepiej powodzi, może być zmuszony do utrzymania drugie-
go. 

5.3.4 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W przypadku niepłacenia alimentów przez zobowiązanego można 
wystąpić do Funduszu Alimentacyjnego z wnioskiem. Alimenty z Fun-
duszu przysługują na dziecko do ukończenia 18 roku życia, chyba że 
dziecko uczy się lub studiuje, wtedy alimenty przysługują do 25 roku 
życia. Gdy dziecko jest niepełnosprawne i ma orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności alimenty przysługują bez względu na 
wiek. Alimenty wypłaca Gmina z Funduszu - maksymalnie 500 zł net-
to na każde dziecko. Wnioski o alimenty z Funduszu można składać 
przez cały rok.

5.4 OJCOSTWO

Z reguły jest tak, że gdy dziecko rodzi się w małżeństwie, to wiadomo, 
kto jest jego ojcem, a kto matką. Ale zdarzają się też takie sytuacje, że 
nie zawsze mąż matki jest ojcem dziecka, które się urodziło. W pol-
skim prawie istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa: 
 • domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki – dotyczy dzie-

ci urodzonych w małżeństwie, 
 • dobrowolne uznanie dziecka przez ojca, 
 • ustalenie ojcostwa przez sąd. 

Domniemanie 
Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, z mocy pra-

wa uznaje się, że ojcem dziecka jest mąż matki. Ojcostwo męża matki 
dziecka zostaje zapisane w akcie urodzenia dziecka. Domniemanie, 
czyli założenie, że ojcem dziecka jest aktualny mąż matki dziecka, 
jest bardzo istotne. Istnieje tylko jedna możliwość ustalenia, że jest 
inaczej. Taką możliwością jest wystąpienie do sądu o zaprzeczenie 
ojcostwa. 

Zaprzeczenie ojcostwa 
O zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić: 
 • mąż matki dziecka, 
 • matka dziecka, 
 • dziecko, 
 • prokurator. 

Uznanie dziecka 
Uznanie dziecka to dobrowolne oświadczenie mężczyzny, że jest on 
ojcem dziecka. Uznanie dziecka może nastąpić tylko w sytuacji, gdy 
nie zachodzi domniemanie ojcostwa, czyli jeśli matka dziecka nie jest 
mężatką. 

Procedura uznania dziecka 
Uznanie dziecka następuje przed urzędem stanu cywilnego, gdzie 
oboje rodzice oświadczają, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. 
Mężczyzna sam nie może uznać dziecka, to znaczy nie jest możliwe 
złożenie oświadczenia o uznaniu dziecka bez wiedzy i zgody matki. 
Uznanie może nastąpić także przed sądem rodzinnym, a za granicą 
– przed konsulem RP, jeśli rodzice są Polakami. Do uznania dziecka 
pełnoletniego konieczna jest zgoda samego dziecka. Obecnie istnieje 
także możliwość uznania dziecka po jego śmierci (wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 16 lipca 2007). 

Uznanie dziecka a nazwisko dziecka 
Generalnie jest tak, że dziecko uznane przez danego mężczyznę nosi 
jego nazwisko. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ojciec dziecka za zgodą 
matki złoży specjalne oświadczenie, że dziecko będzie nosić nazwisko 
matki. 

Ustalenie ojcostwa 
Ustalenie ojcostwa to sądowe stwierdzenie, że wskazany mężczyzna 
jest ojcem danego dziecka. Ustalenie ojcostwa następuje wtedy, gdy 
dziecko urodziło się poza małżeństwem, a ojciec dziecka nie chciał do-
browolnie uznać dziecka za swoje, a także wtedy, gdy matka dziecka 
nie wyraziła zgody na uznanie dziecka przez danego mężczyznę przed 
urzędem stanu cywilnego. 

Podstawy prawne 
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dziennik Ustaw z roku 1964, numer 

9, pozycja 59, z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z roku 1964, 

numer 43, pozycja 296, z późn. zm.). 
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2007, sygn. akt 

SK 61/06 (Dziennik Ustaw z roku 2007, numer 134, pozycja 947). 
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5.5 STOSUNKI MAJĄTKOWE MAŁŻONKÓW

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje tzw. ustawowa 
wspólność majątkowa. To oznacza, iż nasze dochody i dochody nasze-
go małżonka oraz zakupione w trakcie małżeństwa przedmioty 
i nieruchomości są wspólne. 
Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności: 
 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności 

zarobkowej każdego z małżonków, 
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego 

każdego z małżonków, 
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego 

funduszu emerytalnego każdego z małżonków (art. 31 §2 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego). 

I. Majątkiem osobistym każdego z małżonków są: 
 • majątek uzyskany przed zawarciem związku małżeńskiego, 
 • majątek uzyskany tylko przez jednego z małżonków w wyniku 

dziedziczenia, zapisu lub darowizny, 
 • majątek służący wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb 

jednego z małżonków, 
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, 
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej 

odrębnym przepisom, np. udział małżonka w spółce cywilnej, 
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała 

lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę, 

 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej 
działalności zarobkowej jednego z małżonków, 

 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste 
osiągnięcia jednego z małżonków, 

 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysło-
wej oraz inne prawa twórcy, ale nie dochody wynikające z posia-
dania tych praw, 

 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za majątek osobisty (art. 
33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 

Przed zawarciem związku małżeńskiego lub w jego trakcie możemy 
zadecydować, jak mają wyglądać kwestie majątkowe w naszym mał-
żeństwie, jak również czy chcemy innego rozwiązania niż ustawowa 
wspólność majątkowa. 

II. Umowy małżeńskie 
Istnieją cztery rodzaje umów małżeńskich dotyczących spraw mająt-
kowych: 
 • rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej, 
 • ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej, 
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej, 
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorob-

ków. 

Umowa majątkowa musi być zawsze zawarta w formie aktu notarial-
nego. Umowa zawarta przed małżeństwem będzie skuteczna dopiero 
z chwilą jego zawarcia. Umowa majątkowa małżeńska może być 
w każdej chwili zmieniona lub rozwiązana.

Rodzaje umów małżeńskich
Jeśli zawarliśmy którąś z wymienionych wcześniej umów małżeń-
skich, to gdy chcemy zaciągnąć jakieś zobowiązanie, np. wziąć kredyt, 
naszym obowiązkiem jest poinformować wierzyciela, np. bank, o 
takiej umowie. Jeśli tego nie zrobimy, wierzyciel może domagać się 
spłaty należności z majątku wspólnego. Takie przepisy mają na celu 
ochronę wierzycieli. Rozszerzenie wspólności ustawowej może nie le-
żeć w interesie wierzyciela, nie mówiąc już o ograniczeniu wspólności 
czy ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Rozszerzenie wspólno-
ści zmniejsza majątek osobisty zadłużonego małżonka, a to z kolei 
ogranicza szansę zaspokojenia wierzyciela w sytuacji zobowiązania 
zaciągniętego bez zgody współmałżonka. Dlatego małżonkowie mu-
szą poinformować osoby trzecie o zawarciu umowy majątkowej. Jeśli 
tego nie uczynią, stosunki majątkowe między nimi a osobami trzecimi 
mogą być traktowane tak, jakby nie zawarto żadnej umowy majątko-
wej, tj. według zasad rządzących ustawową wspólnością majątkową 
(art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sytuacja wygląda ina-
czej, gdy rozdzielność majątkowa została orzeczona przez sąd. Wów-
czas wierzyciel, mimo iż nie wiedział o rozdzielności, nie może żądać 
zaspokojenia swoich roszczeń z majątku wspólnego. 

Podstawy prawne 
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dziennik Ustaw z roku 1964, numer 

9, pozycja 59, z późn. zm.). 

5.6. ROZWÓD A SEPARACJA

5.6.1. ROZWÓD

Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warun-
kiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwa-
łego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie 
została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet 
wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają. Nawet okoliczności 
takie jak zdrada, alkoholizm jednego z małżonków, czy też przypadki 
przemocy domowej, nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu. W 
wymienionych sytuacjach sąd nadal ma obowiązek zbadania, czy w 
danym małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jed-
nak również w przypadku wspólnego zamieszkiwania małżonków - 
a więc gdy więzi gospodarcze nie uległy zerwaniu - sąd może orzec 
rozwód, jeżeli spełnione zostały dwie pozostałe przesłanki uzyskania 
rozwodu, a wspólne zamieszkanie jest jedynie wynikiem sytuacji 
ekonomicznej małżonków (np. żadne z nich nie ma możliwości za-
mieszkania gdzie indziej). Natomiast w przypadku badania trwałości 
rozkładu sąd ocenia, czy zgodnie z doświadczeniem życiowym można 
rozsądnie oczekiwać, iż małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z 
reguły wymagane jest, by rozkład trwał już od dłuższego czasu. Są 
jednak sytuacje, gdy rozkład będzie uznany za trwały mimo tego, iż 
nie był „długotrwały”. Rozwód to definitywny koniec małżeństwa w 
wyniku zupełnego i trwałego rozkładu małżeństwa. Między rozwie-
dzionymi małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Orzekając 
rozwód sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu po-
życia, rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi 
dziećmi obojga małżonków oraz w przypadku zajmowania wspólne-
go mieszkania przez małżonków orzeka o sposobie korzystania z tego 
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mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania przez rozwiedzio-
nych małżonków.
Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału mająt-
ku wspólnego.
Sąd może orzec rozwód:
 • bez orzekania o winie
 • z wyłączeniem winy jednej ze stron
 • z winy obu stron

Na byłych małżonkach ciążą obowiązki alimentacyjne wobec dzieci i 
ewentualnie wobec siebie gdy:
 • małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie win-

nego rozkładu małżeńskiego znajduje się w niedostatku 
 • nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji życiowej małżonka niewin-

nego.

Jednak pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzek-
nie rozwodu, jeżeli:
 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci 

małżonków, np. rozwód mógłby spowodować pogorszenie warun-
ków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, lub mógłby 
spowodować niekorzystne zmiany w psychice dzieci,

 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a dru-
gi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest 
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,

 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia spo-
łecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory 
i nie ma kto się nim zaopiekować.

5.6.2. SEPARACJA 

Separacja to stan pomiędzy małżeństwem a rozwodem. Separacja 
to propozycja dla osób wierzących, którym religia zabrania rozwodu. 
Orzeczenie ma skutki podobne do rozwiązania małżeństwa przez roz-
wód jednak małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć 
nowego małżeństwa. Separacja to rozwiązanie, które przed rokiem 
1999 w ogóle nie było możliwe - małżeństwa, które chciały się rozejść, 
mogły zdecydować się wyłącznie na rozwód. We wspomnianym wy-
żej czasie pojawiła się jednak (obowiązująca dokładnie od 16 grudnia 
1999 roku) ustawa, dzięki której możliwe stało się, aby małżonkowie 
uzyskali również i separację. Otóż rozwód to zasadniczo „droga bez 
powrotu” – tak naprawdę poza ponownym wzięciem ślubu przez 
dwie te same osoby, nie istnieje możliwość jego cofnięcia. Ludzie, 
którzy wcześniej byli małżonkami, po rozwodzie stają się całkowicie 
wolni – mogą oni zawierać nowe związki, jak i również wstąpić w 
całkowicie inny związek małżeński. Inaczej jest zaś z separacją – ona 
również prowadzi do pewnego rozdzielenia dróg życiowych dwojga 
ludzi, aczkolwiek w jej przypadku cały czas pozostają oni małżeń-
stwem – w trakcie separacji nie można więc wziąć ślubu z jakąś inną 
osobą. Warunki orzeczenia separacji tak naprawdę są analogiczne 
do tych w przypadku rozwodu. Aby sąd zdecydował się orzec sepa-
rację, konieczne jest, aby doszło do całkowitego (ale niekoniecznie 
trwałego, jak to ma miejsce w przypadku rozwodu) rozkładu poży-
cia małżonków. Obejmuje to pożycie duchowe (uczuciowe), fizyczne 
(m.in. kontakty seksualne) oraz gospodarcze (np. wspólny budżet). 
Zasadniczo ostatni element pożycia małżeńskiego budzi zwykle naj-

większe kontrowersje. Otóż w sytuacji, kiedy małżonkowie wspólnie 
mieszkają, nie do końca spełnione jest ustanie wspólnego pożycia go-
spodarczego. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że taka para nie 
może być w separacji – różne są życiowe sytuacje, dlatego też decyzje 
o separacji podejmowane są przez sądy po dokładnym, indywidual-
nym rozpatrzeniu każdego przypadku.

Różnice między rozwodem a separacją:
 • separacja jest tańsza,
 • separacja jest szybsza i łatwiejsza,
 • po rozwodzie rozwodnicy mogą zawrzeć nowy związek małżeński,
 • po rozwodzie można wrócić do dawnego nazwiska,
 • po rozwodzie ten z małżonków, który znajduje się w niedostatku 

może dochodzić alimentów przez okres nie dłuższy niż pięć lat, 
przy separacji brak ograniczeń czasowych.

Podstawy prawne  
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dziennik Ustaw z roku 1964, numer 

9, pozycja 59, z późn. zm.). 

6. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

6.1 STOWARZYSZENIE 

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowa-
rzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (UPS) (Dz.U. z 2017 r. poz. 210).

Już preambuła ustawy – Prawo o stowarzyszeniach określa inten-
cje, jakimi kierował się ustawodawca, stanowiąc regulację prawną 
odnośnie instytucji stowarzyszenia – została ona powołana do życia 
„w celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej 
przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszech-
ną deklaracją praw człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw 
Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, 
bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w ży-
ciu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji 
indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i po-
wszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego (...)”.

Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach reguluje podstawowe zasady i 
reguły tworzenia i prowadzenia działalności przez stowarzyszenia, 
czyli organizacje społeczne o określonych w przedmiotowej ustawie 
cechach. Ma ona zatem ogólny i bardzo szeroki zakres obowiązywa-
nia. Ustawodawca wyłączył jednak w drodze przepisu art. 7 z jej za-
kresu (podmiotowego) następujące podmioty:
1. Organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw 

lub umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stro-
ną. Do takich organizacji można zaliczyć m.in. Polski Czerwony 
Krzyż działający na podstawie ustawy z 16 listopada 1964 roku, 
cechy i izby rzemieślnicze oraz szereg innych podmiotów zrzesza-
jących działających w sferze gospodarczej.

2. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
3. Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana 

ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków 
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wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.
4. Komitety powstające w celu przygotowania wyborów do Sej-

mu i Senatu oraz organów samorządu, jeżeli są one przeprowadza-
ne na podstawie ustaw lub zarządzeń władz – od dnia zarządzenia 
wyborów do ukończenia czynności wyborczych,

5. Partie polityczne.
W stosunku do tych podmiotów ustawodawca wydaje odrębne regu-
lacje, co podyktowane jest ich szczególnym charakterem oraz donio-
słą rolą, jaką pełnią w demokratycznym państwie prawnym. Prawo 
o stowarzyszeniach ma charakter regulacji generalnej, nawiązującej 
bezpośrednio do art. 12 i art. 58 Konstytucji, co potwierdza przepis 
art. 7 ust. 2, zgodnie z którym do określonych organizacji w sprawach 
nie uregulowanych odrębnie stosuje się przepisy UPS. Dlatego też re-
gulacje wynikające z ustaw szczególnych (regulujących kwestie kon-
kretnych stowarzyszeń) mają charakter swoistych odstępstw i wyjąt-
ków wobec przepisów UPS. Przedmiot ustawy określony jest w art. 1 
ust. 1: „Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzy-
szeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym 
określonym w ustawach”. Prawo o stowarzyszeniach w art. 1 ust. 2 
stanowi, że prawo zrzeszania się może być ograniczone jedynie w ak-
cie prawnym rangi ustawowej, gdy jest to niezbędne do zapewnienia 
interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego 
albo ochrony praw i wolności innych osób. Stowarzyszenie to dobro-
wolne, samorządne, trwałe zrzeszenie osób, które łączą wspólne cele 
niezarobkowe (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). 
Ustawa z 1989 r. wyodrębnia dwa główne rodzaje stowarzyszeń: sto-
warzyszenia oraz stowarzyszenia zwykłe. Stowarzyszenia, które 
podlegają rejestracji w KRS nazywa się czasami stowarzyszeniami 
rejestrowymi. Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe 
zrzeszenie osób, które łączą wspólne cele niezarobkowe (art. 2 ust. 1 
ustawy Prawo o stowarzyszeniach). 

6.1.1 STOWARZYSZENIA ZWYKŁE 

Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach obok stowarzyszeń zajmuje 
się również kwestią tzw. stowarzyszeń zwykłych, którym poświę-
cony jest rozdział 6 ustawy. Ta forma stowarzyszenia ma charakter 
uproszczony. Nie posiada ono osobowości prawnej (choć z mocy 
ustawy ma zdolność prawną), a do jego założenia wystarczy działa-
nie jedynie trzech osób, które muszą uchwalić regulamin (a więc nie 
statut) oraz przedstawiciela reprezentującego dane stowarzyszenie. 
Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć już 3 osoby. Takie stowarzy-
szenie wystarczy zgłosić do starostwa – organu nadzoru. Decydując 
się jednak na tę formę działalności, trzeba wiedzieć, iż takie stowa-
rzyszenie nie może otrzymywać dotacji ani przyjmować darowizn, 
spadków i zapisów itp. To stowarzyszenie, w przeciwieństwie do wła-
ściwego stowarzyszenia, nie podlega obowiązkowi rejestracji w KRS. 
Jednakże fakt założenia tego typu zrzeszenia musi być zgłoszony na 
piśmie organowi nadzorującemu właściwemu miejscowo (który usta-
lany jest na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy). Zakaz działalności tego 
typu stowarzyszeń może wydać wyłącznie sąd rejestrowy na wniosek 
prokuratora lub organu nadzorującego, jeżeli nie spełnione zostały 
wymogi określone w art. 16 UPS. W przepisie artykułu 42 ustawy 
określone zostały czynności, których stowarzyszenie zwykłe nie 
może podjąć – a mianowicie chodzi tutaj o powoływanie terenowych 

jednostek organizacyjnych, łączenie się w związki stowarzyszeń, zrze-
szanie osób prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej. Od 20 
maja 2016 roku zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 ustawy środki na działalność 
stowarzyszenia zwykłego mogą pochodzić ze składek członkowskich, 
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, 
ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji. Przepi-
sy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach są niewątpliwie gwarancją 
(z jednej strony) i narzędziem (z drugiej strony) realizacji jednej z 
podstawowych wolności, nie tylko obywatela, ale i człowieka, zrze-
szania się dla osiągnięcia czy wspierania określonych celów – przede 
wszystkim społecznych.

6.1.2 STOWARZYSZENIA REJESTROWE

Stowarzyszenie (potocznie stowarzyszenie rejestrowe) posiada oso-
bowość prawną, może zakładać terenowe jednostki organizacyjne, 
łączyć się w związki stowarzyszeń, przyjmować w poczet swych 
członków osoby prawne oraz korzystać z ofiarności publicznej i 
przyjmować dotacje od organów władzy państwowej i innych insty-
tucji. Kwestię zakładania tego typu stowarzyszeń reguluje rozdział 
2 „Tworzenie stowarzyszeń” ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 
Zgodnie z art. 9 tej ustawy, do założenia stowarzyszenia niezbędne 
jest uchwalenie statutu i wybranie komitetu założycielskiego przez 
co najmniej 7 osób. UPS określa również elementy konstytutyw-
ne statutu stowarzyszenia (art. 10) i jego władze – walne zebranie 
członków, zarząd i organ kontroli wewnętrznej (art. 11). Do finalnego 
utworzenia stowarzyszenia ustawa wymaga jego zarejestrowania 
w Krajowym Rejestrze Sądowym – i o ile kwestie KRS określone są 
w odrębnej ustawie, to procedura rejestracyjna jest przedmiotem 
regulacji UPS (art. 13 – art. 21). Prawo o stowarzyszeniach (art. 22) 
przewiduje również możliwość łączenia się stowarzyszeń w ich związ-
ki – taki związek mogą założyć co najmniej 3 stowarzyszenia – które 
podlegają rygorom komentowanej ustawy. W rozdziale 3 ustawy 
uregulowany został szczegółowo problem nadzoru terytorialnego 
nad stowarzyszeniami, o którym wspomina już art. 8 ust. 5 ustawy 
(artykuł ten wskazuje organy nadzoru – wojewodę w odniesieniu 
do stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz starostę 
w odniesieniu do innych stowarzyszeń). Przepisy dotyczące nad-
zoru określają w szczególności uprawnienia organów nadzorczych 
w stosunku do „podległych” im stowarzyszeń oraz sankcje karne 
mogące być nałożone na zrzeszenia, gdy te nie stosują się do żądań 
organów nadzorczych (art. 26). W rozdziale tym uregulowane zostały 
uprawnienia władcze sądu w stosunku do stowarzyszeń (art. 29). W 
rozdziale tym przewidziano również możliwość wprowadzenia do 
stowarzyszenia zarządu kuratorskiego, gdy statutowy zarząd utracił 
zdolność podejmowania działań prawnych. W rozdziale 4 znalazły się 
przepisy dotyczące majątku stowarzyszenia. Zgodnie z art. 33 majątek 
ten powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzy-
szenia oraz ofiarności publicznej. UPS dopuszcza również możność 
prowadzenia przez tego typu zrzeszenia działalności gospodarczej, 
z której zyski przeznaczane mogą być tylko na działalność statutową 
stowarzyszenia. UPS nie wyklucza również możliwości otrzymywania 
przez stowarzyszenia państwowych dotacji. 
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Stowarzyszenie rejestrowe musi utworzyć minimum 15 osób. 
Ponadto istnieje wymóg zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Taka forma prawna stowarzyszenia umożliwia zdobywa-
nie środków finansowych na działalność. Poniżej omówimy, co należy 
zrobić, aby utworzyć tego typu stowarzyszenie. 

Etap I – działania przygotowawcze 
Zebrać grupę osób (minimum 15), którą łączą wspólne cele i która 
chciałaby je realizować poprzez stowarzyszenie. Wymyślić nazwę 
stowarzyszenia, która powinna odróżniać je od innych już istniejących 
organizacji, określić cele i obszar działalności. Napisać statut stowa-
rzyszenia, w którym jasno zostaną określone cele organizacji oraz 
sposób jej funkcjonowania, a także struktura organizacyjna. Dobrze, 
aby statut został sprawdzony przez prawnika. Zwołać zebranie człon-
ków założycieli stowarzyszenia. Musi to być minimum 15 osób. 

Etap II – zebranie członków założycieli 
Celem zebrania jest powołanie do życia stowarzyszenia. Dlatego 
istotne jest spełnienie pewnych formalnych wymagań, tak aby nasze 
stowarzyszenie mogło być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. W zebraniu musi uczestniczyć minimum 15 osób. Na po-
czątku zebrania należy wybrać osobę, która będzie je prowadziła, oraz 
sekretarza, który będzie protokołował przebieg zebrania. Wszystkie 
osoby uczestniczące w zebraniu muszą się podpisać na liście członków 
założycieli, która powinna zawierać: 
1. tytuł: „ Lista członków założycieli Stowarzyszenia .......”, 
2. oświadczenie: „My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia 

o nazwie Stowarzyszenie ...... z siedzibą w....................... przy 
ulicy................................, obecni na zebraniu w dniu ................., 
świadomi odpowiedzialności prawnej – oświadczamy, że speł-
niamy warunki określone w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o stowa-
rzyszeniach”, 

3. wykaz osób w formie tabeli składającej się z następujących rubryk: 
 • imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, 
 • miejsce zamieszkania (kod, miasto, ulica),
 • numer dowodu osobistego, numer PESEL, 
 • własnoręczny podpis.

Podczas zebrania członkowie założyciele muszą: 
 • podjąć uchwałę (na piśmie) o założeniu stowarzyszenia, 
 • wybrać w drodze głosowania komitet założycielski, 
 • podjąć uchwałę upoważniającą wybrany komitet założycielski do 

zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
 • przedyskutować treść statutu, a następnie podjąć uchwałę o jego 

przyjęciu. 

Etap III – zarejestrowanie stowarzyszenia w sądzie 
Do obowiązków komitetu założycielskiego należy zarejestrowanie 
stowarzyszenia w sądzie. W tym celu komitet założycieli musi przy-
gotować dokumenty rejestrowe, wszystkie w dwóch egzemplarzach. 
Te dokumenty to: 
 • wniosek o rejestrację w KRS na formularzu sądowym KRS–W20, 
 • informacje o osobach wchodzących w skład komitetu założyciel-

skiego na formularzu sądowym KRS–WF, 
 • protokół z zebrania założycielskiego oraz uchwały podjęte na ze-

braniu, 

 • statut stowarzyszenia, 
 • lista członków założycieli.

Wszystkie dokumenty powinny być oryginalne lub poświadczone 
notarialnie. Formularze można pobrać w sądzie lub ze strony interne-
towej www.ms.gov.pl. Komitet założycielski powinien złożyć przygo-
towane dokumenty w sądzie rejestrowym w ciągu 7 dni od zebrania 
założycielskiego. Jeśli został złożony komplet prawidłowo przygoto-
wanych dokumentów, to sąd w ciągu trzech miesięcy ma obowiązek 
zarejestrować stowarzyszenie. 

Etap IV – niezbędne formalności 
Po zarejestrowaniu stowarzyszenia komitet założycielski musi jeszcze 
załatwić kilka niezbędnych formalności. Są to: 
 • Uzyskanie numeru REGON. Numer taki nadaje urząd statystyczny. 

Aby uzyskać numer REGON, należy wypełnić wniosek na formula-
rzu GUS-u – RG-1 i załącznik. REGON uzyskamy w ciągu 7 dni od 
złożenia wniosku. 

 • Założenie konta bankowego. Każdy bank ma własne procedury i 
wymagania, tak więc szczegółowe informacje o tym, jakie doku-
menty mamy złożyć, możemy uzyskać jedynie w wybranym przez 
nas banku. 

 • Uzyskanie numeru NIP. Numer taki nadaje urząd skarbowy. Aby 
uzyskać NIP, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk NIP-2. Po-
nadto należy dołączyć decyzję o nadaniu numeru REGON, wypis z 
KRS poświadczający, że stowarzyszenie jest już zarejestrowane. 

Etap V – wybory władz stowarzyszenia 
Ostatnim zadaniem komitetu założycielskiego jest zwołanie walnego 
zgromadzenia stowarzyszenia celem wyboru władz organizacji. W 
tym celu należy powiadomić pisemnie wszystkich członków o termi-
nie walnego zgromadzenia oraz o planowanym programie spotkania. 
Na walnym zgromadzeniu musi zostać wybrany przewodniczący ze-
brania oraz sekretarz, który będzie protokołował przebieg zebrania. 
Podczas zebrania muszą zostać wybrane władze stowarzyszenia: 
zarząd, komisja rewizyjna i ewentualnie sąd koleżeński, oraz muszą 
zostać podjęte uchwały o wyborze tych władz. Wybór władz musi 
być dokonany zgodnie z zapisami naszego statutu. Po zakończeniu 
walnego zgromadzenia należy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru 
Sądowego o zmianę wpisu w rejestrze, tak aby nowo wybrane władze 
stowarzyszenia zostały wpisane do KRS. 

Etap VI – Rozpoczęcie działalności stowarzyszenia 

Podstawy prawne 
 • Ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z roku 2001, 

numer 79, pozycja 855, z późn. zm.). 
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dziennik Ustaw z roku 

2001, numer 17, pozycja 209, z późn. zm.). 

6.2 WOLONTARIAT

Osoby, które chciałyby poświęcić część swojego czasu innym, a zara-
zem nabyć nowe umiejętności, warto, aby zainteresowały się pracą 
wolontaryjną. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma pra-
ca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza kręgi 
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rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie. Dzięki pracy wolontaryjnej moż-
na zdobyć nowe umiejętności, poznać ciekawych ludzi. Jest to także 
dobry sposób na samotność. Pozwala oderwać się od codziennych 
obowiązków lub przygotować do przyszłej pracy. Wolontariuszem 
może zostać każdy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, status 
materialny. 

Placówki, gdzie może podjąć pracę wolontaryjną, to: 
 • instytucje publiczne, np. szkoły, ministerstwa, urzędy gmin, pla-

cówki służby zdrowia, 
 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia, 
 • organizacje kościelne. 

Wiele organizacji i instytucji stosuje własne kryteria naboru wolonta-
riuszy. Są one często zależne od aktualnie realizowanych programów. 
Choć wolontariat jest bezpłatny, to nie zwalnia to odpowiedzialności 
za wykonywaną pracę. Warto pamiętać, że praca wolontariusza może 
być istotna dla działalności całej organizacji. Wolontariusz musi po-
siadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i 
zakresu wykonywanej pracy tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika 
z przepisów prawnych, np. gdy podejmuje pracę w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych lub szpitalach. Do czerwca 2003 roku status 
prawny wolontariusza w Polsce nie był określony. Obecnie zasady pra-
cy oraz prawa i obowiązki wolontariuszy określa Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wolontariat pozwala na: 
 • rozwijanie posiadanych umiejętności, 
 • odkrywanie nowych talentów, 
 • nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, 
 • odkrywanie poczucia sensu pomagania innym, 
 • uzyskanie poczucia satysfakcji, 
 • pojawienie się w CV ważnej pozycji: „Byłem/am wolontariuszem”,

Prawa i obowiązki wolontariusza 
Decydując się na bycie wolontariuszem, warto znać swoje prawa i 
obowiązki, wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Będąc wolontariuszem, możemy świadczyć pomoc 
na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów działających na 
podstawie przepisów regulujących stosunek państwa do Kościoła 
katolickiego i innych kościołów i instytucji publicznych z wyjątkiem 
prowadzonej w tych instytucjach działalności gospodarczej. Jako 
wolontariusz powinniśmy posiadać kwalifikacje odpowiednie do wy-
konywanej pracy. Nie znaczy to oczywiście, że w szpitalu wolontariu-
szami mogą być tylko lekarze lub pielęgniarki. Jeśli pomagamy dzie-
ciom w odrabianiu lekcji albo umilamy im różnymi zabawami pobyt 
w szpitalu, to nie musimy mieć ukończonych studiów medycznych. 
Jeśli planujemy być wolontariuszem przez okres do 30 dni, to wystar-
czy, że uzgodnimy to ustnie. Natomiast na naszą prośbę pracodawca 
może zawrzeć z nami porozumienie na piśmie. Jeśli jednak pracujemy 
wolontaryjnie powyżej 30 dni (w jednej organizacji/instytucji), to or-
ganizacja/instytucja ma obowiązek zawarcia z nami porozumienia na 
piśmie. Porozumienie powinno zawierać zakres naszych obowiązków 
i praw, okres trwania jego rozwiązania. 

Liczą się dni kalendarzowe, niezależnie od tego, ile razy w 
miesiącu świadczymy pomoc: 
 • Świadczenie wolontariusza nie jest stosunkiem pracy, a stosun-

kiem cywilnoprawnym, dlatego w ustawie jest mowa o „świad-
czeniach odpowiadających świadczeniu pracy”, a nie o pracy.

 • Wolontariusz na własną prośbę może otrzymać zaświadczenie o 
wykonywaniu świadczenia oraz opinię o swojej pracy. 

 • Organizacja/instytucja, w której pracujemy, powinna poinformo-
wać nas o zasadach bezpiecznego wykonywania świadczenia oraz 
zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Organizacja/instytucja może pokrywać koszty delegacji służbo-
wych i diet. Jednak wolontariusz może na piśmie zwolnić organi-
zację z całości lub części tych świadczeń. 

 • Organizacja/instytucja może także pokrywać inne koszty związa-
ne z wykonywaniem świadczenia oraz koszty szkolenia. 

 • Organizacja/instytucja, na rzecz której świadczymy pomoc, może, 
ale nie musi, objąć nas ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest to wy-
łącznie dobra wola organizacji i jeśli nie ma ona odpowiednich 
środków, nic jej do tego nie obliguje. 

 • W przypadku wypadku przy pracy mamy takie same prawa jak 
pracownik etatowy. Warto pamiętać, że jeśli świadczymy pomoc 
do 30 dni, organizacja musi wykupić dla nas ubezpieczenie od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Natomiast jeśli zawie-
ramy porozumienie na okres powyżej 30 dni, koszty ubezpieczenia 
przejmuje na siebie państwo. Dlatego ważne jest, aby porozumie-
nie, o którym mowa, zostało zgodnie z ustawą zawarte na piśmie.

 • Organizacja powinna poinformować nas, jakie mamy prawa i obo-
wiązki zgodnie z ustawą o wolontariacie. 

Strony internetowe dotyczące pracy wolontaryjnej: 
 • www.wolontariat.org.pl – można tu znaleźć informacje na temat 

tego czym jest wolontariat, kontakty do centrów wolontariatu w 
całej Polsce, a także pośrednictwo pracy dla wolontariuszy, 

 • http://www.wolontariat.abc.pl – można tu znaleźć ogólne infor-
macje na temat wolontariatu w Polsce oraz na temat możliwości 
pracy wolontaryjnej za granicą,

 • http://www.pozytek.gov.pl/Wolontariat,za,granica,389.html – 
strona Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej poświęcona ogólnym informacjom na temat 
wolontariatu zagranicznego, 

 • http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=theme_list&c_the-
mid=EU0010000019 – wolontariat misyjny, 

 • http://www.unesco.org/ccivs – Komitet Koordynacyjny ds. Wo-
lontariatu Międzynarodowego,

 • http://www.avso.org – Stowarzyszenie Organizacji Wolontariac-
kich, 

 • http://www.sciint.org/ – Międzynarodowa Służba Cywilna, 
 • http://www.vides.org/ - Wolontariat Międzynarodowy na Rzecz 

Rozwoju Edukacji Kobiet,
 • http://ec.europa.eu/education/not_found_en.htm – Wolonta-

riat Europejski, 
 • http://www.versoehnungsbund.de/ – Międzynarodowe Stowa-

rzyszenie na Rzecz Pojednania,
 • http://www.unv.org/ – Wolontariusze ONZ. 
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Podstawy prawne 
 • Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 

roku 2003, numer 96, pozycja 873, z późn. zm.). 
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dziennik Ustaw z roku 2004, numer 210, 
pozycja 2135, z późn. zm.). 

6.3 ZAKŁADANIE FUNDACJI

Fundacja jest formą organizacji pozarządowej, której istotą jest ka-
pitał przeznaczony na określony cel. Fundacja jest zakładana po to, 
aby realizować cel społecznie użyteczny: dobroczynny, kulturalny czy 
gospodarczy. Przykładowa działalność fundacji to ochrona zdrowia, 
pomoc dzieciom, niepełnosprawnym, ochrona środowiska, ochrona 
zabytków, wspomaganie rozwoju małych firm. Jeśli mamy pomysł 
na to, jak zmieniać świat na lepsze, oraz jeśli chcemy przeznaczyć na 
realizację tego pomysłu jakiś majątek, założenie fundacji może nam 
w tym pomóc. Fundacja musi być zarejestrowana w Krajowym Reje-
strze Sądowym. Aby fundacja mogła być założona, osoba (lub kilka 
osób) która ją zakłada, musi na działania fundacji przeznaczyć ma-
jątek. Majątkiem tym mogą być pieniądze, ale też rzeczy ruchome i 
nieruchomości, papiery wartościowe. Przepisy nie określają minimal-
nej wartości majątku, jaki fundator musi przeznaczyć na działalność 
fundacji. Z praktyki jednak wynika, że należy przeznaczyć co najmniej 
1000 zł. na tzw. fundusz założycielski ustanowiony przez fundatora, 
mogą to być zarówno pieniądze jak i ruchomości oraz nieruchomości. 
Ostatecznie to sąd, w którym rejestruje się fundację, rozstrzyga, czy 
majątek fundacji jest wystarczający. Po zarejestrowaniu w sądzie fun-
dacja może zdobywać środki na swoją działalność – np. brać udział w 
konkursach na dofinansowanie, starać się o darowizny. 

Źródła finansowania:
 • administracja centralna i samorządowa (np. dotacje),
 • organizacje grantodawcze,
 • osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne),
 • własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku pu-

blicznego, działalność gospodarcza).

I. Organy fundacji 
W statucie określa się, jakie fundacja ma organy, jaki jest ich skład i 
tryb powoływania. Fundacja musi mieć zarząd, przynajmniej dwu-
osobowy (art. 5 ust. 1 Ustawy o fundacjach). Oprócz zarządu fundacja 
może mieć też inne organy, np. komisję rewizyjną, radę fundacji (są to 
tzw. organy nadzoru wewnętrznego). 

II. Działalność gospodarcza fundacji 
Fundacja może zdobywać środki na swoją działalność np. z darowizn, 
dofinansowań, ale też może prowadzić działalność gospodarczą, a 
dochód z niej przeznaczyć na cele statutowe fundacji. Zapis o prowa-
dzeniu przez fundację działalności gospodarczej powinien znajdować 
się w statucie fundacji. W takim przypadku fundator oprócz majątku 
przeznaczonego na realizowanie celów fundacji powinien też prze-
znaczyć dodatkowo majątek na działalność gospodarczą. Minimalna 
wartość tego majątku wynosi 1000 zł (art. 5 ust. 5 Ustawy o funda-
cjach). 

III. Zakładanie fundacji 

Krok I – oświadczenie fundatora o założeniu fundacji 
Fundację zakłada fundator (fundatorzy), składając oświadczenie o 
utworzeniu fundacji; oświadczenie takie musi mieć formę aktu nota-
rialnego (można też utworzyć fundację w testamencie, ale jest to o 
wiele rzadsza forma). Oświadczenie o utworzeniu fundacji musi wska-
zywać cele działania fundacji oraz majątek, jaki fundator przeznacza 
na jej działanie. 

Krok II – napisanie statutu fundacji 
Fundacja musi mieć statut, który reguluje i określa jej działalność. 
Można go przygotować jeszcze przed złożeniem u notariusza oświad-
czenia o ustanowieniu fundacji. Statut powinien zawierać takie infor-
macje o fundacji, jak: 
 • nazwę, siedzibę, 
 • majątek (w tym informacja o tym, czy fundacja prowadzić będzie 

działalność gospodarczą), 
 • cele, zasady, formy i zakres działalności, 
 • skład i organizację zarządu, sposób jego powoływania, obowiązki 

i uprawnienia zarządu i jego członków. 

Statut powinien też określać, czy mogą zostać zmienione cele fun-
dacji. Jeśli bowiem w statucie brak jest informacji o tym, że fundacja 
może zmienić bądź rozszerzyć cele działania, to nie ma możliwości 
dokonania takiej zmiany. Wtedy nawet fundator nie może zmienić 
celów działania fundacji. Pomoc i konsultacje w napisaniu statutu 
można uzyskać w Informatorium dla organizacji pozarządowych przy 
Stowarzyszeniu Klon/Jawor oraz w Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw 
Społecznych.

Krok III – zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego 
Fundacja musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Wniosek o wpisanie do KRS musi być złożony na specjalnym formu-
larzu (KRS-W20). Formularze te można otrzymać w sądzie (wydziale 
rejestrowym) bądź pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Spra-
wiedliwości – www.ms.gov.pl. Wniosek do sądu należy złożyć w ciągu 
7 dni od założenia fundacji, czyli podpisania oświadczenia u notariu-
sza (art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Wniosek należy 
złożyć do siedziby sądu (Krajowego Rejestru Sądowego), na terenie 
którego fundacja ma siedzibę. Opłata sądowa przy rejestrowaniu 
fundacji wynosi 250 zł (art. 53 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych). 

Do wniosku należy dołączyć: 
 • Formularz KRS-WK. Na tym formularzu wpisujemy dane dotyczące 

organów fundacji. Zawsze musimy podać dane o zarządzie fun-
dacji. Jeśli oprócz zarządu fundacja ma inne organy, np. komisję 
rewizyjną, to na oddzielnym formularzu podajemy dane dotyczące 
tych organów. 

 • Formularz KRS-WM. Ten formularz jest wypełniany wtedy, gdy 
fundacja ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą. Jest to 
formularz określający przedmiot działalności gospodarczej w 
oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD).

 • Akt notarialny zawierający oświadczenie o ustanowieniu fundacji.
 • Statut fundacji (w dwóch egzemplarzach, a jeśli fundacja ma 
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działać na obszarze jednego województwa, to w trzech egzem-
plarzach).

 • Uchwały o powołaniu organów fundacji.
 • Wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania fun-

dacji. Składa się je, jeśli fundacja ma prowadzić działalność go-
spodarczą. Wzory podpisów muszą być uwierzytelnione przez 
notariusza albo złożone przed uprawnionym pracownikiem sądu. 

 • Oświadczenie wskazujące ministra, który jest właściwy do spra-
wowania nadzoru nad fundacją. Właściwy minister to ten, który 
nadzoruje pracę ministerstwa, w obszarach którego realizowane 
są cele fundacji. Jeśli nie złożymy tego oświadczenia, to sąd, w 
którym dokonujemy rejestracji, sam zawiadomi o zarejestrowaniu 
fundacji u właściwego ministra oraz prześle mu statut fundacji 
(art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 Ustawy o fundacjach). Minister jest 
organem nadzoru nad fundacją. Sąd oprócz ministra o powstaniu 
fundacji zawiadamia starostę, na terenie którego fundacja ma 
siedzibę.

Po zarejestrowaniu sąd dokonuje wpisu do rejestru stowarzyszeń 
i fundacji i ogłasza to w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od 
momentu wpisania do rejestru fundacja ma obowiązek w oficjalnych 
pismach podawać następujące dane: 
 • nazwę (z dopiskiem „fundacja”), siedzibę i adres, 
 • numer KRS.

Krok IV – numer REGON 
Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym fundacja musi 
złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmio-
tów Gospodarki Narodowej. Wniosek o numer REGON składa się do 
oddziału urzędu statystycznego, na terenie którego fundacja ma sie-
dzibę. W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek RG-1 oraz wyma-
gane załączniki. Wniosek można pobrać w urzędach statystycznych, w 
siedzibach KRS oraz ze strony internetowej GUS-u – www.stat.gov.pl. 

Krok V – założenie konta w banku 
Obowiązek posiadania konta bankowego wynika z Ustawy o rachun-
kowości. Posiadanie konta jest niezbędne w celu prawidłowego zarzą-
dzania finansami w fundacji. Ponieważ na rynku jest wiele banków, 
warto wcześniej zapoznać się z ich ofertami, aby wybrać najlepszą 
(np. z najmniejszymi opłatami za prowadzenie konta). 

Krok VI – uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) 
Numer NIP jest niezbędny w celu rozliczania się z urzędem skarbo-
wym. Po uzyskaniu numeru REGON należy złożyć wniosek o zareje-
strowanie fundacji w urzędzie skarbowym i nadanie numeru NIP. 
Rejestracji dokonujemy na specjalnym formularzu – druk NIP-2. 

Krok VII – zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Zgłoszenia takiego należy dokonać wtedy, gdy fundacja zatrudnia 
pracowników. Jeśli fundacja nie ma pracowników, to nie ma obowiąz-
ku zgłoszenia do ZUS. 

Podstawy prawne 
 • Ustawa o fundacjach (Dziennik Ustaw z roku 1991, numer 46, po-

zycja 203, z późn. zm.). 

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dziennik Ustaw, numer 
121, pozycja 769, z późn. zm.). 

 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dziennik 
Ustaw z roku 2005, numer 167, pozycja 1398, z późn. zm.).






