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Szanowni Państwo! 

Przekazujemy Państwu opracowany w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, nieodpłatna mediacja i edukacja prawna” „Biuletyn Doradców Obywatelskich”. 

Jest to jego druga edycja w 2021 r., opracowana na koniec kwietnia.  

Projekt finansowany jest ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych  

za pośrednictwem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 

Doradcy świadczą nieodpłatne porady obywatelskie w 9 punktach (NPO) w 9 dzielnicach 

Warszawy (adresy punktów umieszczone są na tylnej okładce naszego wydania).  

Doradcy spotykają się z problemami osób, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie  

z trudnościami, które je dotykają. Do najczęściej pojawiających się w NPO spraw należą 

między innymi zagadnienia mieszkaniowe, rodzinne, pomocy społecznej, bezrobocia, 

nadmiernego zadłużenia.  

Mamy nadzieję, że opisane przez nas historie i wskazane możliwości ich rozwiązania ułatwią 

Państwu wsparcie odbiorców Waszej codziennej pracy. Staraliśmy się, aby przytoczone  

w Biuletynie przykłady opracowane były jak najstaranniej i najpełniej tak, aby mogły być 

przydatne dla kolejnych osób potrzebujących pomocy. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią naszego opracowania. 

Prosimy o wydrukowanie i dystrybucję Biuletynu do wszystkich, którym może on być 

pomocny. 

Prosimy też, aby pamiętali Państwo o przekazywaniu informacji o możliwości uzyskania 

bezpłatnych porad w NPO i ułatwiali osobom potrzebującym kontakt z nami. 

 

             Zespół doradców obywatelskich 

Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

  

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS 
ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa 
tel. (22) 828-12- 94 
e-mail: bpowarszawa@gmail.com 
www.bpowarszawa.pl 
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Długi wobec funduszu alimentacyjnego.  

Co można z tym zrobić? 
 

Pan Wiesław ma 58 lat. Przed laty porzucił swoją 

rodzinę (żonę i kilkumiesięczną córeczkę). Stał się osobą 

bezdomną. Czasem nocował na klatkach schodowych, 

czasem na działkach, zdarzało się mu również spędzać 

noce pod gołym niebem. Pan Wiesław zmagał się  

z chorobą alkoholową, która spowodowała, że nie był  

w stanie na dłużej utrzymać żadnej pracy,  

a co za tym idzie, nie wywiązywał się z ciążącego na nim 

obowiązku alimentacyjnego. Jego żona, w imieniu 

małoletniej córki, złożyła wniosek o wypłatę alimentów 

do funduszu alimentacyjnego. Teraz córka pana 

Wiesława jest studentką i nadal ma prawo do alimentów, tym razem już z “nowego” funduszu 

alimentacyjnego. Pan Wiesław natomiast rozchorował się na cukrzycę, a ponieważ jej nie leczył,  

w końcu doszło do amputacji nogi. Dopiero wtedy pan Wiesław postanowił zmienić swoje życie. 

Zamieszkał  w schronisku i przystąpił do programu wychodzenia z bezdomności. Po kilku 

miesiącach otrzymał mieszkanie z zasobów  m.st. Warszawy. Wystąpił także o rentę z tytułu 

niezdolności do pracy, którą szczęśliwie udało mu się otrzymać. Jednak bardzo szybko okazało się, 

że świadczenie to zajął komornik z powodu długów alimentacyjnych. Pan Wiesław ma bowiem dług 

zarówno wobec “starego” funduszu alimentacyjnego”, który przestał istnieć z dniem  

1 maja 2004 roku., jak i wobec “nowego” funduszu, prowadzonego przez gminę. Innych długów 

pan Wiesław nie ma. Na skutek egzekucji komorniczej panu Wiesławowi zostaje niewiele na życie 

(komornik zajął ponad połowę świadczenia brutto). Pan Wiesław martwi się, że nie będzie miał  

z czego opłacać mieszkania. Pyta, czy istnieje jakakolwiek możliwość umorzenia tego zadłużenia?  

A może ten dług już się przedawnił? A jeśli nie, to czy pan Wiesław mógłby ogłosić upadłość 

konsumencką, o której ostatnio czytał w Internecie? 

Długi alimentacyjne są przez ustawodawcę traktowane priorytetowo. Z tego powodu komornik 

zajął panu Wiesławowi sporą część jego świadczenia. Przy innych zadłużeniach (kredyty, pożyczki) 

komornik może zająć ¼ renty, ale w przypadku alimentów zajęciu podlega aż ⅗ świadczenia, przy 

czym wolna od egzekucji jest w tym przypadku kwota 553,06 zł. Taka kwota faktycznie nie 

pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb pana Wiesława. Czy można coś z tym zrobić? 

Doradca w pierwszej kolejności wyjaśnił panu Wiesławowi, że posiada on dług nie wobec córki, 

lecz wobec funduszu alimentacyjnego i to zarówno starego, jak i nowego. Z tego względu nie ma 

tu, niestety, zastosowania art. 137 ust.1  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiący, że 

roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu po 3 latach. W przypadku pana Wiesława, zgodnie 

z zapisem art. 67 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, egzekucję należności z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu prowadzi się w dalszym ciągu, aż do ich zaspokojenia. Z tego zapisu wynika, 

że wierzytelności wobec funduszu alimentacyjnego nie ulegają przedawnieniu.  

W związku z tym pan Wiesław jest dłużnikiem “starego” funduszu alimentacyjnego. Co do 

“nowego” Funduszu również nie można mówić o przedawnieniu, ponieważ studiująca córka pana 

Wiesława nadal pobiera od niego alimenty.  

 

Powyższa informacja zmartwiła pana Wiesława. Jeszcze bardziej zmartwił się, gdy został 

poinformowany przez doradcę, że długi alimentacyjne nie podlegają też umorzeniu w postępowaniu 

upadłościowym (zgodnie z art. 491 21 ust. 2 Ustawy Prawo upadłościowe). 
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Czy w związku z trudną sytuacją zdrowotną pan Wiesław może się ubiegać o umorzenie swojego 

zadłużenia? 

Jeśli chodzi o umorzenie należności likwidowanego “starego” funduszu alimentacyjnego, to 

zgodnie z art. 68 ust.1 w/w Ustawy o świadczeniach rodzinnych: “W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach związanych z sytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest 

prowadzona egzekucja alimentów, lub osoby zobowiązanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych 

świadczeń z funduszu, likwidator może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności 

należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych /…/ świadczeń z funduszu”. Pan 

Wiesław może zatem wystąpić z wnioskiem o umorzenie należności likwidowanego “starego” 

funduszu alimentacyjnego. We wniosku powinien dokładnie opisać swoją sytuację materialną oraz 

dołączyć dowody w postaci zaświadczenia ZUS o wysokości pobieranej renty oraz wszystkie 

dokumenty, potwierdzające wysokość ponoszonych przez pana Wiesława kosztów, w tym 

wysokość czynszu, opłat za prąd, gaz, a także wydatki na leki. Jeżeli pan Wiesław, pomimo trudnej 

sytuacji materialnej, otrzyma odpowiedź odmowną, wtedy może skierować do wierzyciela wniosek  

o rozłożenie zaległości na raty i zaproponować taką wysokość rat, którą będzie w stanie płacić. 

A co z “nowym” funduszem? Czy pan Wiesław również może starać się o umorzenie należności 

wypłaconych przez ten organ? Tak, zgodnie bowiem z art. 30 ust. 2 i 3 Ustawy  z dnia 7 września 

2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: “Organ właściwy wierzyciela może na 

wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności 

albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną”. Umorzenie należności 

następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Jeżeli wierzyciel, czyli “nowy” fundusz nie wyrazi zgody na umorzenie zadłużenia w całości, to nie 

oznacza, że już nic nie da się zrobić. Pan Wiesław będzie mógł wystąpić o  umorzenie 30% 

zaległości, jeżeli okaże się, że egzekucja alimentów była skuteczna przez okres 3 lat w wysokości 

miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów i podobnie, jeżeli egzekucja będzie 

skuteczna przez okres 5 lat, to pan Wiesław będzie mógł się starać o umorzenie 50% zaległości, 

albo, gdy egzekucja będzie skuteczna przez okres 7 lat wtedy może wystąpić o umorzenie 100% 

należności (art. 30 ust. 1 Ustawy  z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów). 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
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Upadłość konsumencka. Jak ustalić wierzycieli? 
  

Pan Rafał ma 38 lat. Mieszka w wynajętym mieszkaniu 

wraz z partnerką i jej synem. Narzeczona pana Rafała 

spodziewa się dziecka, dlatego wspólnie podjęli 

decyzję o podjęciu działań zmierzających do 

oddłużenia pana Rafała. Pan Rafał w przeszłości wziął 

wiele pożyczek w bankach i parabankach ponieważ 

chciał rozwinąć swoją firmę „Pogotowie zamkowe”.  

Z uzyskanych pieniędzy kupił niezbędny sprzęt, 

urządzenia i samochód. Przez pierwsze miesiące firma 

dobrze prosperowała. Pan Rafał zaciągnął kolejne 

pożyczki przeznaczając je na wynajem pomieszczenia  

i dostosowanie go do potrzeb prowadzonej działalności. Niestety, panu Rafałowi nie udało się 

długo utrzymać na rynku, gdyż w pobliżu otworzyła się konkurencyjna firma oferująca niższe ceny. 

Pan Rafał początkowo nie poddawał się i dobierał kolejne pożyczki w celu spłaty wcześniej 

zaciągniętych. Kiedy jednak suma rat przekroczyła dochody pana Rafała, a jemu zaczęło brakować 

pieniędzy nawet na opłacenie czynszu, w 2015 roku postanowił zamknąć działalność gospodarczą  

i poszukać pracy, dzięki której mógłby spłacić swoje długi. Udało mu się znaleźć pracę jedynie na 

umowę zlecenie. Po dwóch miesiącach okazało się, że całe wynagrodzenie za pracę zajął komornik 

sądowy na poczet zobowiązań finansowych pana Rafała. Pan Rafał zrezygnował z pracy. Kolejne 

prace podejmował już bez umów, „na czarno”, z obawy, iż sytuacja się powtórzy. Pan Rafał  

w poszukiwaniu pracy często zmieniał miejsca zamieszkania. W 2019 roku przeprowadził się do  

Warszawy. Pracuje nadal “na czarno” i układa sobie życie z partnerką. Za 5 miesięcy urodzi mu 

się dziecko. Pan Rafał chce wyprostować swoje życie i zacząć normalnie funkcjonować, podjąć 

pracę legalnie, na umowę. Postanowił złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Jednym z punktów do wypełnienia we wniosku jest sporządzenie listy wierzycieli wraz z podaniem 

aktualnego stanu zadłużenia. Pan Rafał ma z tym duży problem, ponieważ z powodu częstych 

przeprowadzek zagubił większość dokumentów, część korespondencji nie docierała do niego  

z powodu częstej zmiany adresu. Pan Rafał poprosił o pomoc w ustaleniu swoich wierzycieli.  

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być sporządzony z należytą starannością. 

Bardzo ważne jest, aby we wniosku wskazać wszystkich wierzycieli. Skróci to pracę syndyka.  

W sytuacji, w której nie mamy kompletu dokumentów, na podstawie których  można 

zidentyfikować wszystkich wierzycieli (np. umowa pożyczki/kredytu, przelew wierzytelności, cesja 

wierzytelności, nakaz zapłaty, wezwanie do zapłaty), możemy podjąć działania zmierzające do 

ustalenia poszczególnych wierzycieli.  

Uzyskanie raportów z BIK oraz innych baz danych o osobach zadłużonych  

Na początek pan Rafał wystąpi o uzyskanie raportów z Biura Informacji Kredytowej oraz innych 

baz danych o osobach zadłużonych. 

Na polskim rynku funkcjonują firmy zajmujące się prowadzeniem rejestrów osób zadłużonych, 

które zostały do nich wpisane na wniosek wierzyciela. Dzięki pobranym z tych rejestrów raportom, 

możemy się więc dowiedzieć nie tylko czy jakaś instytucja finansowa lub inny podmiot jest 

naszym  wierzycielem, ale także ile wynosi nasz dług.  
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Warto wystąpić o raport z: 

 BIK (Biuro Informacji Kredytowej) 

Możemy uzyskać darmowy (raz na 6 miesięcy) raport podstawowy zawierający podsumowanie 

historii kredytowej z podziałem, czy odnotowano zaległości w spłacie pożyczek/kredytów, czy nie, 

informację o upadłości konsumenckiej oraz informacje przetwarzane w celu stosowania metod 

statystycznych. Raport płatny zawiera dodatkowo szczegółową historię spłat rat kredytu oraz 

szczegóły innych zobowiązań tj. faktur za prąd czy telefon, wskaźnik sytuacji płatniczej oraz ocenę 

punktową BIK. Wnioski można kierować na adres ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A  

w Warszawie, bądź na adres e-mail: kontakt@bik.pl , lub przez infolinię pod numerem telefonu: 

22 348 44 44 . 

Siedziba BIK znajduje się przy ul. Postępu 17A w Warszawie  – z powodu pandemii jest zamknięta 

do odwołania 

 BIG InfoMonitor (Biuro Informacji Gospodarczej) 

Z siedzibą przy ul. Postępu 17A w Warszawie  –  z powodu pandemii punkt jest zamknięty do 

odwołania. Wnioski można kierować na adres e-mail: info@big.pl lub przez infolinię pod numerem 

telefonu: 22 486 56 56. 

 ERIF BIG 

Z siedzibą w Al. Jerozolimskich 100 w Warszawie. Wnioski można kierować na adres  

e-mail: biuro@erif.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 594 25 30. 

 KRD BIG 

Z siedzibą przy ul. Danuty Siedzikówny 12 we Wrocławiu. Wnioski można kierować na adres  

e-mail : konsument@krd.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 71 747 43 95. 

Wysłanie zapytania do firmy windykacyjnej  

W naszym kraju działa wiele firm windykacyjnych, skupujących zobowiązania dłużników lub 

prowadzących windykację w oparciu o udzielone przez wierzyciela pełnomocnictwo. Kolejnym 

sposobem na zidentyfikowanie wierzyciela jest możliwość zwrócenia się na piśmie do tych firm  

z prośbą o udzielenie informacji. Należy skierować zapytanie czy są w posiadaniu jakiejkolwiek 

dotyczącej nas wierzytelności. Dobrze jest także poprosić o ewentualne kopie dokumentów 

potwierdzających daną wierzytelność, nie należy również zapomnieć o podaniu swojego numeru 

PESEL. Najbardziej znane firmy windykacyjne, to: 

 KRUK S.A.  

Punkt obsługi klienta mieści się we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8 czynny od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 800  do 1600. Zapytania można kierować na adres e-mail: info@kruksa.pl lub 

przez infolinię pod numerem telefonu: 71 8888 000. 

 

mailto:kontakt@bik.pl
mailto:info@big.pl
mailto:biuro@erif.pl
mailto:konsument@krd.pl
mailto:info@kruksa.pl
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 INTRUM Justitia Sp. z o.o. 

Punkt obsługi klienta mieści się w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48. Zapytania można 

kierować na adres e-mail: kontakt@intrum.pl/ lub przez infolinię pod numerem telefonu:  

22 57 66 503. Strona www:  https://www.intrum.pl/osoba-zadluzona/kontakt/ 

 Ultimo S.A. 

Adres do korespondencji: ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław. Zapytania można kierować pod 

adres e-mail: obsluga_klienta@ultimo.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 800 804 904. 

 Kredyt Inkaso 

Adres do korespondencji: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Zapytania można kierować za 

pomocą wiadomości e-mail pod adres: kontakt@kredytinkaso.pl lub przez infolinię pod numerem 

telefonu: 22 22 333 44 lub śląc sms (w treści „rozmowa”) pod numer: 698 888 785. 

 PRA Group Polska sp. z o.o. 

Adres do korespondencji: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Zapytania można kierować na adres  

e-mail: kontakt@pragroup.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 276 66 88. 

Pismo do komornika sądowego  

Wobec wielu osób zadłużonych jest już wszczęte postępowanie egzekucyjne. W takiej sytuacji 

komornik będzie najlepszym źródłem informacji na temat naszych długów.  

 Gdy znamy nazwisko komornika sądowego i adres jego kancelarii 

Możemy napisać pismo z prośbą o podanie listy naszych wierzycieli i aktualnego stanu zadłużenia 

(komornik jest zobowiązany udzielić nam takich informacji, zgodnie z art. 763 Kodeksu 

postępowania cywilnego). W takim piśmie oczywiście podajemy komornikowi nasze dane osobowe 

i nr PESEL. 

 Gdy nie wiemy, który komornik prowadzi egzekucję 

W takim przypadku wyszukujemy w Internecie komorników sądowych, którzy są właściwi ze 

względu na wszystkie nasze miejsca zamieszkania. Ustalamy numery telefonów i adresy. Możemy 

próbować kontaktować się telefonicznie i zapytać, czy była w stosunku do nas prowadzona 

egzekucja komornicza. Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie kopii postanowień w naszej sprawie. 

Zwrócenie się do pracodawcy - 

 Gdy pracujemy i była, bądź jest nadal, prowadzona egzekucja komornicza 

Od pracodawcy możemy dowiedzieć się, czy była, bądź jest, w stosunku do nas prowadzona 

egzekucja komornicza. Pracodawca udzieli nam odpowiedzi, który komornik prowadzi egzekucję 

lub przekaże kopię dokumentów, tj. zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej. 

mailto:kontakt@intrum.pl
https://www.intrum.pl/osoba-zadluzona/kontakt/
mailto:obsluga_klienta@ultimo.pl
mailto:kontakt@kredytinkaso.pl
mailto:kontakt@pragroup.pl
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Możemy także zgłosić się do byłego pracodawcy o wydanie dokumentów na podstawie, których  

w przeszłości była prowadzona egzekucja z naszego wynagrodzenia.    

Zwrócenie się o pomoc do ZUS i Urzędu Skarbowego  

Z prośbą o udzielenie informacji, czy w stosunku do nas była prowadzona egzekucja, możemy 

również wystąpić do ZUS lub US. Po uzyskaniu informacji, który komornik prowadzi lub 

prowadził egzekucję, zgłaszamy się bezpośrednio do niego. 

Zwrócenie się do banku lub pożyczkodawcy  

Jeżeli pamiętamy w jakim banku lub parabanku zaciągnęliśmy pożyczkę, ale nie posiadamy 

dokumentów potwierdzających ten fakt, możemy napisać pismo do banku/parabanku o udzielenie 

informacji, czy zalegamy ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. W odpowiedzi bank/parabank 

napisze, czy zobowiązanie jest wymagalne, czy np. nie zostało sprzedane (cesja wierzytelności). 

Dzięki tym informacjom ustalimy aktualnego wierzyciela. 

UWAGA: Proszę również pamiętać, że naszym wierzycielem nie jest jedynie bank czy parabank, 

który pożyczył nam pieniądze. Wierzycielem jest również pożyczkodawca, który udzielił nam 

pożyczki na zakup sprzętu RTV AGD (tzw. zakupy na raty), a rat nie spłaciliśmy do końca. 

Wierzycielem jest również osoba prywatna, od której pożyczyliśmy pieniądze, a nie mieliśmy  

z czego oddać, osoba od której wynajęliśmy pokój/mieszkania, a nie rozliczyliśmy się za czynsz 

przed opuszczeniem lokalu. Nasze wierzytelności to również nie zapłacone mandaty np. za jazdę 

bez ważnego biletu. 

Prawdopodobnie już za kilka miesięcy będzie można sprawdzić historię swoich zadłużeń 

w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym 

Rejestrze Zadłużonych, ma powstać nowy rejestr dłużników tzw. baza informacji o osobach 

zadłużonych, która w przeciwieństwie do innych, istniejących do tej pory baz, ma być w dużym 

zakresie jawna, a dostęp do niej ma być darmowy. Do tej bazy będą trafiać m.in. osoby fizyczne, 

wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się 

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, osoby fizyczne, wobec których toczy się egzekucja 

świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu 

świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze 

spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące, a także osoby fizyczne, wobec których 

są lub były prowadzone postępowania upadłościowe.  

Prace nad tworzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych już trwają. Ministerstwo Sprawiedliwości 

podaje, że rejestr ma zacząć działać już od lipca 2021 roku.  

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 
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Na jakie wsparcie materialne mogą liczyć osoby 

wychowujące dzieci? 

Pani Monika ma 39 lat, wychowuje dwoje dzieci i jest  

w siódmym miesiącu ciąży. Starszy syn, Piotr, skończył 18 

lat i uczy się w liceum, córka Ania ma lat 12. Pani 

Monika od pół roku samotnie wychowuje  dzieci, 

ponieważ mąż ją opuścił i zapowiedział, że chce wnieść 

pozew o rozwód. Mąż obiecał pani Monice, że będzie jej 

przelewał kilkaset zł miesięcznie na utrzymanie dzieci, 

dlatego pani Monika nie występowała o alimenty. Przez 

pierwsze miesiące mąż wywiązywał się z obietnicy, ale 

obecnie wpłaty są nieregularne i Pani Monika ma 

trudności z utrzymaniem rodziny. Już na początku pandemii Pani Monika utraciła pracę  

i zarejestrowała się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych.  

W obecnym stanie raczej nie znajdzie nowego zatrudnienia, poza tym musi więcej czasu poświęcać 

córce, która źle znosi odejście ojca. Pani Monika zastanawia się, czy pozwać męża o alimenty, czy 

dać mu jeszcze szansę i poczekać, chociaż materialnie rodzina ma się coraz gorzej. Na jakie 

wsparcie finansowe ze strony państwa może liczyć w tej sytuacji? 

Rodzice, także ci samodzielnie wychowujący dzieci, którzy zmagają się z problemami finansowymi 

mogą liczyć na wsparcie finansowe w utrzymaniu dzieci w postaci świadczeń rodzinnych. Z kolei 

wszyscy rodzice, bez względu na dochód, otrzymują świadczenie wychowawcze, tzw. 500+. 

Każdy rodzic, ubiegający się o świadczenia rodzinne, musi spełniać, określone w Ustawie 

o świadczeniach rodzinnych, kryteria finansowe. Jeśli je spełnia, to otrzyma prawo do zasiłku 

rodzinnego, czyli podstawowego świadczenia na dziecko. Zasiłek ten ma na celu częściowe 

pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje on rodzicom lub opiekunom dziecka, do 

czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 

ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub  

w szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny  przysługuje na dziecko, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 674,00 zł. a jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, to jeśli nie 

przekracza 764,00 zł. 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się 

w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku 

pomocy społecznej. Wniosek obecnie można złożyć drogą elektroniczną, pod warunkiem, że ma się 

założony profil zaufany e-PUAP.  

Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości zależnej od wieku dziecka - im starsze dziecko, tym 

wyższa kwota zasiłku. I tak na dziecko do ukończenia 5 roku życia zasiłek rodzinny wynosi – 95 zł; 

od 5 roku do 18 roku życia – 124 zł. Na dziecko w wieku powyżej 18 roku do ukończenia 24 roku 

życia przysługuje zasiłek w kwocie 135 zł. 
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Na jak długo wprowadzany jest zasiłek rodzinny? 

Zasiłek rodzinny jest przyznawany od miesiąca, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa 

do zasiłku, do końca tzw. okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do  

31 października następnego roku kalendarzowego.   

Osoba, która ma przyznany zasiłek rodzinny może również ubiegać się o dodatki do tego zasiłku,  

w zależności od sytuacji w jakiej się znajduje. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki: 

 z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000 zł; 

 z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego – 400 zł; 

 z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł, nie może on jednak przekroczyć 

386 zł na wszystkie dzieci (Uwaga! W świetle Ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatek z tytułu 

samotnego wychowywanie dziecka nie będzie przysługiwał każdemu rodzicowi, który sam 

wychowuje swoje dziecko. Dodatek ten przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu czy 

prawnemu dziecka, jeżeli nie ma zasądzonych alimentów na dziecko od drugiego z rodziców 

dziecka, a drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie 

świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek ten przysługuje 

również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją);  

 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci 

uprawnione do zasiłku (Uwaga: Rodzina wielodzietna, to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci 

mających prawo do zasiłku rodzinnego); 

 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przysługuje w różnych kwotach: do  

5 roku życia – 90 zł, powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 110 zł; 

 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł; 

 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – kwoty zależą od 

sytuacji wnioskującego – 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. 

Ponieważ pani Monika jest w ciąży i niedługo urodzi trzecie dziecko, to jeśli będzie spełniała 

kryterium dochodowe (takie jak przy zasiłku rodzinnym, a wygląda na to, że je spełnia), to otrzyma 

razem z prawem do zasiłku rodzinnego, także prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka  

w kwocie 1.000 zł, otrzyma także tzw. “becikowe”, czyli jednorazową zapomogę w wysokości 

1.000 zł. “Becikowe” to również świadczenie jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka, ale 

obowiązuje tu inne, wyższe kryterium dochodowe i świadczenie to nie jest uzależnione od 

posiadania prawa do zasiłku rodzinnego. “Becikowe” otrzyma młoda mama, jeżeli dochód jej 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Reasumując, pani Monika, po 

urodzeniu trzeciego dziecka, otrzyma 2.000 zł na nowego członka jej rodziny. 

Po urodzeniu dziecka, pani Monika jako osoba bezrobotna nie będzie miała prawa do zasiłku 

macierzyńskiego. Dlatego może złożyć wniosek o przyznanie jej świadczenia rodzicielskiego, tzw. 

„kosiniakowego” (swą potoczną nazwę wzięło od nazwiska Ministra Pracy w latach 2011-2015). 

Świadczenie to przeznaczone jest dla osób, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego  

i przyznawane jest co miesiąc przez rok. Są to m.in. studenci, bezrobotni, osoby zatrudnione na 

podstawie umów cywilnoprawnych.  

Świadczenie rodzicielskie jest przyznawane na okres wynoszący od 52 do 71 tygodni i wynosi  

1.000 zł miesięcznie. 
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W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych świadczenie 

rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą 

pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych, pomniejszonego o zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych. 

Pani Monika, tak jak wszyscy inni rodzice, ma także prawo do świadczenia wychowawczego, tzw. 

500 + na młodszą córkę (świadczenie to przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18-go roku 

życia). Po porodzie otrzyma to świadczenie również na nowonarodzone dziecko. 

Zgodnie ze zmianami w programie Rodzina 500+ oraz Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 

przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez 

rodzinę. 

Od 1 czerwca 2021 roku rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 2021/2022, na który będzie 

ustalane prawo do świadczenia wychowawczego i który będzie trwał do 31 maja 2022 roku. 

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, 

rozpoczynający się 1 czerwca 2021 roku,  jest złożenie nowego wniosku. Wniosek o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy 

społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy (np. centrum świadczeń). Uwaga: Wnioski  

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, trwający od  

1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku, można składać już od 1 lutego 2021 roku.  

Pani Monika została poinformowana, że zarówno ona, w imieniu małoletniej córki, jak i jej 

pełnoletni syn, powinni wystąpić o zasądzenie od ojca alimentów. Z uwagi na fakt, że syn pani 

Moniki dopiero co ukończył 18-ty rok życia, może on ustanowić swoją mamę – panią Monikę, 

swoim pełnomocnikiem, aby to ona reprezentowała go w sądzie.  

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
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Różnice między rękojmią a gwarancją. 
 

Pan Krzysztof rok temu kupił lodówkę. Kilka dni temu 

okazało się, że zamrażalnik w lodówce przestał 

działać. W związku z tym pan Krzysztof chciał złożyć 

reklamację wadliwego towaru. Zanim jednak udał się 

do sklepu, zorientował się, że zgubił paragon. Obawia 

się, że nie mając paragonu, nie może reklamować nie 

działającej poprawnie lodówki. Czy pan Krzysztof 

słusznie obawia się, że jego reklamacja nie zostanie 

rozpatrzona? 

Pomimo zagubienia paragonu, pan Krzysztof jak najbardziej może skutecznie złożyć reklamację na 

podstawie rękojmi lub gwarancji. Paragon jest tylko i wyłącznie dowodem zakupu lodówki,  

a nie podstawą reklamacji. Gdyby sprzedawca podważył fakt zakupu towaru przez pana Krzysztofa, 

dowodem zakupu może być na przykład wyciąg z konta bankowego, posiadana gwarancja, 

korespondencja ze sprzedającym, potwierdzająca zakup lub świadkowie zakupu. 

W przypadku zakupienia wadliwego lub uszkodzonego towaru, każdy konsument ma możliwość 

skorzystania z ochrony, jaką jest reklamacja. Reklamacji towaru można dokonać na podstawie 

rękojmi lub w ramach gwarancji. Pomiędzy tymi formami istnieją znaczące różnice, z którymi 

warto się zapoznać przed podjęciem świadomej decyzji co do tego, z której z nich skorzystamy  

(o tym, czy skorzystać z rękojmi czy gwarancji, decyduje sam konsument). 

Oczywistym jest, że kupując dany produkt klient ma uzasadnione oczekiwania, że będzie on działał 

zgodnie z założeniami i zapewnieniami producenta. Jeśli tak się nie dzieje, może on w świetle 

prawa dochodzić swoich praw, reklamując ten produkt. Jak wspomniano wyżej, reklamacji dokonać 

można na podstawie rękojmi lub gwarancji. 

Rękojmia  

Rękojmia jest określoną w art. 556 Kodeksu cywilnego odpowiedzialnością sprzedawcy wobec 

kupującego za wady fizyczne lub prawne rzeczy (zarówno nowych jak i używanych). 

Wada fizyczna  

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z zawartą umową. Rzecz sprzedana jest 

niezgodna z umową, jeżeli spełnia jeden lub kilka z poniższych warunków:  

1. Nie ma ona właściwości, które ta rzecz powinna mieć ze względu na cel, który został określony  

w umowie lub nie posiada cech, które powinna posiadać w związku z jej przeznaczeniem (np. 

wodoszczelne buty, które jednak przemakają. 

2. Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego (np. zakupiony przez 

Internet telefon miał być koloru białego, kupujący otrzymał jednak telefon czarny). 

3. Nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,  

a sprzedawca nie poinformował kupującego o tym, że rzecz nie spełnia tych oczekiwań (np. 

kupujący w związku z wykonywaną pracą jasno zaznaczył, że kupowany telefon musi być 

wodoodporny, a sprzedawca zapewnił o takiej cesze, pomimo że telefon jej nie posiadał). 
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4. Została kupującemu wydana przez sprzedawcę w stanie niekompletnym (na przykład brak zasilacza 

w zakupionym kompletnym zestawie komputerowym). 

Rzecz ma wadę fizyczną także wtedy, gdy zostanie nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, 

jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub inną osobę, za którą sprzedawca ponosi 

odpowiedzialność. Podobnie przez kupującego, który postąpił zgodnie z instrukcją, którą otrzymał 

od sprzedawcy.  

Wady fizyczne mogą polegać na przykład na zmniejszeniu wartości przedmiotu, jego 

niekompletności, mniejszej użyteczności, niż wynikałoby to z przeznaczenia rzeczy. 

Co istotne, sprzedawca ponosi odpowiedzialność, gdy wada istniała zarówno przed wydaniem 

rzeczy nabywcy, jak i w przypadku, gdy wada powstała dopiero po otrzymaniu rzeczy przez 

kupującego, ale w ścisłym związku z wadami, które rzecz miała już wcześniej. 

Wada prawna  

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego również w przypadku, gdy rzecz sprzedana 

jest własnością innej osoby (np. pochodzi z kradzieży), albo jeżeli jest obciążona prawem osoby 

trzeciej (np. hipoteka, dzierżawa), a także - jeżeli ograniczenie w korzystaniu z rzeczy wynika  

z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (np. rzecz zabezpieczona w postępowaniu sądowym 

jako dowód).  

Jeśli konsument stwierdzi, że rzecz posiada wadę, na podstawie rękojmi może żądać: 

 usunięcia istniejącej wady, 

 obniżenia ceny towaru, 

 naprawienia rzeczy, 

 wymiany rzeczy na wolną od wad (gdy sprzedawca jest jednocześnie producentem). 

Istnieje również możliwość odstąpienia od umowy, jednak nie w przypadku, gdy sprzedawca 

niezwłocznie usunie wskazaną wadę lub wymieni wadliwy towar. 

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie odkryta  

w okresie 2 lat od momentu jego nabycia (wyjątkiem są nieruchomości, w przypadku których okres 

odpowiedzialności wynosi 5 lat). Terminu tego sprzedawca nie może skrócić, z wyjątkiem towarów 

używanych, przy których okres swojej odpowiedzialności sprzedawca może skrócić maksymalnie 

do 1 roku. O skróceniu terminu konsument musi być jednak poinformowany przed zawarciem 

umowy.  

Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że wada lub jej przyczyna 

istniała już w momencie sprzedaży. W związku z powyższym, to na przedsiębiorcy ciąży 

obowiązek udowodnienia, że wada powstała z winy konsumenta. 

W sytuacji stwierdzenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12-tym, a 24-tym miesiącem 

od wydania towaru, nabywca rzeczy powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie jego 

zakupu. 
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Gwarancja  

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem dotyczącym jakości towaru złożonym przez 

przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia 

gwarancyjnego, które określa konkretne obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego  

w przypadku, gdyby rzecz nie miała właściwości określonych w tym oświadczeniu.  

Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie. Konsument ma jednak prawo żądać wydania 

dokumentu gwarancyjnego na trwałym nośniku (na papierze, w formie elektronicznej itp.). Jest to 

dowód na posiadanie przez konsumenta uprawnień z tytułu gwarancji. Brak posiadania gwarancji  

w formie np. pisemnej, nie oznacza utraty przez konsumenta tego uprawnienia. W celu 

ułatwienia  dochodzenia roszczeń, warto jednak zadbać o wydanie przez gwaranta gwarancji  

w formie trwałej. Na ogół nowe przedmioty oferowane przez przedsiębiorców są objęte gwarancją, 

jednak to przedsiębiorca decyduje, jaka będzie jej treść oraz zakres ochrony gwarancyjnej, na 

przykład, jaka jest możliwa ilość napraw, warunki wymiany przedmiotu na nowy.   

Czas trwania gwarancji zależy od gwaranta, może ona trwać dowolnie 1 rok, 3 czy 5 lat, a nawet 

dożywotnio. W przypadku gdy w oświadczeniu gwarancyjnym nie wskazano okresu ochrony, 

przyjmuje się, że wynosi on 2 lata, licząc od dnia, w którym towar został wydany konsumentowi.  

Zakres odpowiedzialności gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym. Obejmuje on na 

ogół zwrot pieniędzy, wymianę, naprawę rzeczy lub zapewnienie innych usług. 

Wykonanie  obowiązków gwaranta powinno nastąpić w terminie wskazanym w oświadczeniu 

gwarancyjnym. Jeżeli ten czas nie został w gwarancji określony, gwarant powinien wywiązać się  

z udzielonej gwarancji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

mu rzeczy obarczonej wadą.  

Podsumowanie głównych różnic miedzy rękojmią a gwarancją: 

 rękojmia jest obowiązkowa, gwarancja jest oświadczeniem dobrowolnym gwaranta; 

 w rękojmi podmiotem odpowiedzialnym za jego wady jest sprzedawca, w gwarancji gwarant; 

 okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata, w przypadku gwarancji zależy on od oświadczenia 

gwaranta; 

 konsument może skorzystać z rękojmi za wady, niezależnie od przyznanej gwarancji.  

Rękojmia i gwarancja, czyli na co się zdecydować? 

Różnice między gwarancją a rękojmią są oczywiste, jednak konsumenci często mają problem  

z wyborem odpowiedniego rozwiązania. Kiedy lepiej zdecydować się na rękojmię, a kiedy na 

gwarancję? Po rękojmię warto sięgnąć, gdy prawa zawarte w gwarancji są okrojone lub termin jej 

ważności jest krótszy niż dwa lata. Zdarza się także, że klient nie otrzyma karty gwarancyjnej, co  

z góry każe mu wykorzystać prawo do rękojmi. Jeśli konsument chce odstąpić od umowy, a więc 

uzyskać zwrot pieniędzy, również powinien skorzystać z prawa do rękojmi, ponieważ gwarancja 

najczęściej obejmuje jedynie możliwość naprawy lub wymiany wadliwego towaru. 

Co ważne dla konsumenta, korzystanie z jednej z form reklamacji nie wyklucza możliwości 

korzystania z drugiej. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 
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Wniosek o przywrócenie terminu. 

 

Pan Józef nie ma zwyczaju regularnego 

sprawdzania swojej skrzynki pocztowej.   

W okresie od 2 marca 2020 roku do 28 maja 

2020 roku pan Józef był w szpitalu,  

 a następnie, w okresie od 29 maja do 29 

czerwca 2020 roku przebywał na rehabilitacji.  

W dniu 3 sierpnia 2020 roku pan Józef otrzymał 

wiadomość SMS z banku z informacją, że jego 

konto zostało zablokowane, bo komornik sądowy dokonał zajęcia jego rachunku bankowego. Tego 

samego dnia, tj. 3 sierpnia 2020 roku, pan Józef skontaktował się z komornikiem i uzyskał 

informację, iż dnia 5 marca 2020 roku, został przeciwko niemu wydany nakaz zapłaty 

w postępowaniu upominawczym, opatrzony klauzulą wykonalności, datowaną na dzień 26 czerwca 

2020 roku, jak również informację, iż korespondencja z sądu była wysyłana na adres zamieszkania 

pana Józefa. Tego samego dnia pan Józef zwrócił się po pomoc do doradcy obywatelskiego.  

Z informacji, jakie przekazał pan Józef wynika, iż nakaz zapłaty stał się prawomocny wskutek 

uznania przez sąd nakazu zapłaty za doręczony. Tryb doręczania pism regulują art. 131 i następne 

Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc). Z uwagi na brak odbioru przez pana Józefa pozwu 

wraz nakazem zapłaty, sąd zobowiązał powoda na podstawie art. 1391 kpc do doręczenia 

pozwanemu (panu Józefowi) pozwu przez komornika. Komornik podjął próbę doręczenia, która 

okazała się bezskuteczna, lecz z wywiadu z sąsiadami wynikało, iż pan Józef zamieszkuje pod 

adresem wskazanym w pozwie przez powoda. Komornik przekazał ww. informację powodowi,  

a ten następnie sądowi, który uznał nakaz zapłaty za doręczony i wskutek braku wniesienia 

sprzeciwu, stał się on prawomocny i opatrzony klauzulą wykonalności. Tym samym powód mógł 

wszcząć u komornika postępowanie egzekucyjne.  

Pan Józef może złożyć do sądu, który wydał nakaz zapłaty, wniosek o przywrócenie terminu do 

dokonania czynności prawnej (w tym przypadku wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty),  

w którym czynność miała być dokonana. Przywrócenie terminu, uregulowane jest art. 167  

i następnymi kpc. Przy sporządzaniu wniosku o przywrócenie terminu należy pamiętać o tym, że: 

 pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być 

dokonana, w przypadku pana Józefa będzie to sąd, który wydał nakaz zapłaty; 

 wniosek należy złożyć w ciągu tygodnia, gdyż wniosek złożony po tym terminie sąd odrzuci;  

w przypadku pana Józefa termin do złożenia wniosku upływa 10 sierpnia 2020 roku, gdyż 

informacje o prawomocnym nakazie zapłaty pan Józef otrzymał 3 sierpnia 2020 roku; 

 we wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu,  

w przypadku pana Józefa powinien on opisać, iż  w czasie wydania nakazu zapłaty,  

a w szczególności próby doręczenia korespondencji przez komornika przebywał w szpitalu,  

a następnie odbył rehabilitację. Do wniosku pan Józef powinien dołączyć wypis ze szpitala  

i dokumenty potwierdzające przebytą rehabilitację; 
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 wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, należy dokonać czynności procesowej. Jest to 

bardzo istotne, gdyż sam wniosek o przywrócenie terminu to za mało. W przypadku pana 

Józefa, będzie to sprzeciw od nakazu zapłaty. 

O czym należy pamiętać, gdy dowiesz się, że nie odebrałeś listu z sądu? 

 Zapamiętaj datę, a najlepiej ją zapisz i nie panikuj! 

 Postaraj się dowiedzieć, czego pismo mogło dotyczyć np.: 

- jeśli masz już sprawę w sądzie, zadzwoń do Biura Obsługi Klienta, podaj sygnaturę sprawy i zapytaj, 

czy przypadkiem nie była kierowana do ciebie korespondencja, a jeśli tak, to czego dotyczyła; 

- jeśli nie masz sprawy w sądzie, udaj się na pocztę, która jest właściwa dla twojego miejsca 

zamieszkania, i zapytaj o kierowaną do ciebie korespondencję. Tam możesz otrzymać numer 

przesyłki, jest on również wskazany na awizo, jeśli je posiadasz. Na jego podstawie można ustalić na 

jakiej poczcie została nadana przesyłka, a z taką wiedzą można spróbować ustalić sąd, który był 

nadawcą. Następnie można spróbować zadzwonić do sądu, powiedzieć, iż nie odebrało się 

korespondencji i podać numer przesyłki. W ten sposób czasem, choć nie zawsze udaje się ustalić, 

czego korespondencja dotyczyła. 

 Przypomnij sobie, co robiłeś i gdzie byłeś w czasie, gdy została do ciebie kierowana 

korespondencja. Będzie to ważne przy wskazaniu okoliczności uzasadniające przywrócenie 

terminu. 

 Niezwłocznie (najlepiej tego samego dnia) udaj się do najbliższego punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego lub zadzwoń, aby uzyskać poradę.   

Reasumując, zachęcam do regularnego sprawdzania skrzynek pocztowych, co najmniej raz na 

tydzień. Nieodebranie korespondencji może uniemożliwić reagowanie na sprawy nas dotyczące,  

a przez to sąd może oddalić nasz wniosek o przywrócenie terminu.  

Podstawa prawna: 

Kodeks postępowania cywilnego 
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Czy można ubezwłasnowolnić osobę uzależnioną od alkoholu? 
 

Wujek pani Dominiki (brat jej mamy), zawsze 

nadużywał alkoholu. Żona wujka rozwiodła się  

z nim i zabrała ich syna. Z czasów, kiedy żyła 

jeszcze jej babcia, pani Dominika pamięta częste 

awantury. Po śmierci babci, matka pani Dominiki 

próbowała ratować brata, pomagała mu wracać 

do pracy i do życia. Pani Dominika wykupiła 

mieszkanie po babci, w którym od wielu lat wujek 

mieszkał z babcią. Wujek w mieszkaniu pozostał. 

Ponieważ doczekał się emerytury, przeznacza ją 

w całości na napoje alkoholowe. Pani Dominika 

wraz z matką uciekły z mieszkania, bo nie mogły dłużej znosić pijackich zachowań wujka. Wynajęły 

mieszkanie. Wujek pani Dominiki obraził się na nie i podjął strajk głodowy. Nic nie je od dwóch 

tygodni. Pani Dominika zawiadomiła dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny 

nic nie wskórał. Wujek podpisał oświadczenie, że nie potrzebuje żadnej pomocy. Zasłabł. Pani 

Dominika wezwała pogotowie. Wujek odmówił pójścia do szpitala. Pani Dominika próbowała 

zainteresować sprawą syna wujka - bez rezultatu. Nie jest on skłonny do jakiegokolwiek kontaktu  

z ojcem. Ledwie go pamięta. Matka pani Dominiki przeszła COVID-19, ma po nim powikłania. Nie 

może zająć się bratem. Lekarz pierwszego kontaktu z przychodni odmówił odwiedzin w domu. Pani 

Dominika martwi się, że wujek zrobi sobie krzywdę. Co zatem można zrobić w takiej sytuacji?     

Polskie prawo przewiduje możliwość ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej od alkoholu. Jest to 

możliwe w sytuacji, gdy taka osoba nie jest w stanie samodzielnie decydować o swoich 

poczynaniach i zagraża sobie oraz innym i z tego powodu stanowi przesłankę do wdrożenia 

procedur do leczenia odwykowego. Najczęściej jedynym sposobem wdrożenia leczenia osoby 

uzależnionej od alkoholu jest jej ubezwłasnowolnienie.   

Ubezwłasnowolnienie częściowe albo całkowite zawsze ma na względzie dobro osoby, która ma 

być ubezwłasnowolniona. Powszechnie przyjmuje się, że interes osób trzecich, zwłaszcza interes 

majątkowy tych osób, nie może być jedynym czynnikiem przesądzającym o celowości 

ubezwłasnowolnienia. I z tego względu pani Dominika, jako właścicielka mieszkania, które 

„okupuje” nietrzeźwy wujek, musi się liczyć z tym, że może być „wzięta pod lupę” w kwestii jej 

interesu majątkowego.  

Do wdrożenia procedury ubezwłasnowolnienia konieczne są przesłanki określone w Kodeksie 

cywilnym w rozdziale, omawiającym zagadnienia zdolności prawnej i zdolności do czynności 

prawnej.  

Ubezwłasnowolnienie częściowe - 

w przypadku wujka pani Dominiki może mieć zastosowanie ubezwłasnowolnienie częściowe. 

Zgodnie z art. 16 Kodeksu cywilnego osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo 

z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń 

psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia 

ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.  Zatem 

ubezwłasnowolnienie częściowe stosowane jest do osób pełnoletnich, które z powodu choroby 

alkoholowej nie są w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Alkohol degradacyjnie wpływa na 
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stan zdrowia wujka pani Dominiki i nie pozwala mu podejmować racjonalnych decyzji, czego 

dowodem jest realizowany przez niego strajk głodowy. 

Ubezwłasnowolniony częściowo może samodzielnie dokonywać tylko mało istotnych czynności 

prawnych (głównie zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych 

bieżących sprawach życia codziennego jak np. robienie zakupów spożywczych). Skutkiem 

ubezwłasnowolnienia częściowego jest utrata możliwości decydowania o sobie w ważnych 

aspektach codziennego życia. 

Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. 

Czy można zmusić osobę uzależnioną od alkoholu do leczenia? 

Warto wiedzieć, że w każdej gminie funkcjonuje Komisja ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Powoływana jest ona na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Aby doprowadzić do 

przymusowego leczenia, należy pierwsze kroki skierować właśnie do gminnej Komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, 

której postępowanie dotyczy. Komisja jest uprawniona do skierowania osoby uzależnionej na 

badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

Jeśli Komisja uzna, że są podstawy do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do sądu rejonowego. Sąd wszczyna 

postępowanie nie na wniosek rodziny osoby uzależnionej, lecz na wniosek gminnej Komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez 

biegłego zostało przeprowadzone. W razie braku opinii biegłego, sąd zarządza poddanie tej osoby 

odpowiednim badaniom. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub 

uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji w zakładzie 

leczniczym, sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję. 

Skierowanie na przymusowe leczenie osoby uzależnionej od alkoholu może odbyć się zatem albo 

za pośrednictwem gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych albo poprzez 

ubezwłasnowolnienie takiej osoby. Ubezwłasnowolnienie częściowe również upoważnia do 

skierowania na przymusowe leczenie. 

Zazwyczaj rodzina właśnie z tego powodu decyduje się na skierowanie wniosku do sądu.  

Kto może złożyć wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie? 

Tylko określone osoby mają prawo złożyć do sądu wniosek o ubezwłasnowolnienie. Mogą to 

zrobić: 

 małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, 

 jej krewni w linii prostej czyli rodzice, dzieci oraz rodzeństwo, przy czym krewni nie mogą składać 

takiego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego, 

 jej przedstawiciel ustawowy, 
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 sama osoba chora, która ma zostać ubezwłasnowolniona – możliwość taką dopuścił Sąd Najwyższy 

w Uchwale z dnia 29 września 2016 r. sygn. akt III CZP 38/16. 

W przypadku wujka pani Dominiki, wniosek może złożyć matka pani Dominiki, gdyż jest siostrą 

lub syn wujka, który nie chce mieć z nim żadnego kontaktu.  

Gdyby matka pani Dominiki, ani syn wujka nie zdecydowali się na złożenie wniosku do sądu  

o ubezwłasnowolnienie, wówczas dalsza rodzina, osoba bliska, sąsiad, a nawet ktoś zupełnie obcy 

także może zgłosić problem, ale wyłącznie do prokuratury. Wówczas sprawę do sądu może 

skierować jedynie prokuratura. Wszczęcie postępowania przez prokuraturę zazwyczaj odbywa się 

na wniosek sąsiadów, pomocy społecznej lub dalszych krewnych. Zatem pani Dominika może 

zawiadomić prokuratora, może to też zrobić pomoc społeczna. W takiej sytuacji prokurator 

zobligowany jest do przeprowadzenia postępowania, które ma na celu ustalenie, czy taki wniosek 

jest zasadny. Następnie sąd ocenia, czy zachodzą przesłanki i czy w przedłożonym uzasadnieniu są 

podstawy do orzeczenia ograniczenia lub odebrania praw osobie uzależnionej od alkoholu.  

Gdzie złożyć wniosek? 

Zgodnie z art. 544 Kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się 

do sądu okręgowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy  

(w razie braku takiego miejsca, będzie to sąd miejsca pobytu takiej osoby). 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd okręgowy, sprawa przekazywana jest do sądu 

rejonowego celem wyznaczenia opiekuna prawnego lub kuratora. 

Ubezwłasnowolnienie osoby oznacza dla niej daleko idące skutki. Z tego powodu zgłoszenie 

wniosku o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny, która 

może wynieść nawet do 3.000 złotych (art.545 § 4 kpc). 

Podstawa prawna: 

Kodeks cywilny 

Kodeks postępowania cywilnego 

Ustawa z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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Uzyskanie prawa do lokalu po śmierci najemcy. 

Pani Jolanta od 1990 roku zamieszkuje i jest 

zameldowana w lokalu komunalnym z zasobów m.st. 

Warszawy. Prawo do lokalu mieszkalnego nabył teść 

pani Jolanty w 1986 roku i od tej pory nieprzerwanie  

w nim zamieszkiwał, aż do swojej śmierci, która 

nastąpiła w marcu 2021 roku. W 1990 roku, za zgodą 

teścia, do lokalu wprowadziła się pani Jolanta wraz  

z mężem i dwójką dzieci. Mąż pani Jolanty zmarł  

w 2005 roku, a dzieci wyprowadziły się z lokalu po 

uzyskaniu pełnoletności. W związku z tym, od 2008 roku 

do chwili obecnej pani Jolanta mieszkała tylko  

z teściem, który był najemcą lokalu. Opłaty z tytułu czynszu oraz odpadów komunalnych od kilku lat 

na bieżąco regulowała pani Jolanta, ponieważ teść nie posiadał wystarczających środków 

finansowych. W marcu 2021 roku teść zmarł. Pani Jolanta zgłosiła ten fakt w Zakładzie 

Gospodarowania Nieruchomościami i uzyskała informację, że powinna jak najszybciej uregulować 

stan prawny lokalu, ponieważ jeżeli nie wejdzie w stosunek najmu lokalu po śmierci byłego 

najemcy, może zostać wezwana do opróżnienia lokalu ze względu na brak tytułu prawnego. Pani 

Jolanta obawia się ewentualnej eksmisji tym bardziej, że jej środki finansowe nie są wystarczające 

na pokrycie kosztu wynajmu mieszkania na wolnym rynku. Ponadto mieszka w tym lokalu ponad 30 

lat i chciałaby w nim pozostać. W związku z powyższym, poprosiła o wyjaśnienie, czy i w jaki 

sposób może uzyskać prawo do zajmowanego lokalu komunalnego. 

Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy lokalu jest uregulowane w art. 691 Kodeksu 

cywilnego. Zgodnie z § 1 w/w artykułu w przypadku śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują: 

„małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, 

wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która 

pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.” Wyżej wskazane osoby, aby móc wstąpić 

w stosunek najmu muszą jeszcze spełnić warunek określony w § 2 tj. stale zamieszkiwać w tym 

lokalu z najemcą aż do chwili jego śmierci. W celu uregulowania stanu prawnego lokalu, osoba 

uprawniona powinna złożyć w urzędzie gminy wniosek o potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu. 

W przypadku pani Jolanty, która zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy, wniosek taki należałoby 

złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy właściwym dla miejsca 

zamieszkania. Wniosek jest wolny od opłat, a czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy wynosi  

2 miesiące. Wniosek można pobrać w urzędzie dzielnicy lub na stronie internetowej: 

https://warszawa19115.pl/-/potwierdzenie-uprawnien-do-lokalu-po-smierci-najemcy-na-podstawie-

art-691-kodeksu-cywilnego-.  

Do wniosku o potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu należy dołączyć: 
 zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  

 dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym najemcą np. akty urodzenia, małżeństwa  

i zgonu, 

 jeżeli lokal, w którym zamieszkuje wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego, jest 

lokalem spoza zasobu mieszkaniowego miasta, to wówczas należy dostarczyć informację  

o warunkach mieszkaniowych z miejsca zamieszkania tych osób tj.: adres, powierzchnia lokalu oraz 

informacje, kto posiada tytuł prawny do lokalu lub okoliczności jego utraty, 

 jeżeli wniosek dotyczy osób zameldowanych poza m.st. Warszawa lub osób, których ostatnie miejsce 

zameldowania było poza m.st. Warszawa (dotyczy to zarówno wnioskodawcy, jak i członków jego 

gospodarstwa domowego), to wówczas należy dostarczyć zaświadczenie z urzędu gminy, potwierdzające 

miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem 

wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania, 

https://warszawa19115.pl/-/potwierdzenie-uprawnien-do-lokalu-po-smierci-najemcy-na-podstawie-art-691-kodeksu-cywilnego-
https://warszawa19115.pl/-/potwierdzenie-uprawnien-do-lokalu-po-smierci-najemcy-na-podstawie-art-691-kodeksu-cywilnego-
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 jeżeli o potwierdzenie uprawnień ubiega się osoba, wobec której najemca był zobowiązany do świadczeń 

alimentacyjnych, to obowiązek ten należy udokumentować poprzez przedstawienie wyroku sądowego, 

ustalającego taki obowiązek. 

W przypadku gdyby urząd gminy nie wyraził zgody na zawarcie umowy najmu, to wówczas osoba 

uprawniona może złożyć w sądzie pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu mieszkalnego, 

na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego. Powództwo należy wytoczyć w sądzie rejonowym, 

właściwym dla miejsca położenia nieruchomości i skierować przeciwko gminie, w zasobach której 

znajduje się przedmiotowy lokal.  

Sprawdźmy jednak, czy pani Jolanta w ogóle jest osobą uprawnioną do uzyskania prawa do 

zajmowanego mieszkania w tym trybie, czyli na podstawie art. 691 kc. Bezsprzecznie spełnia ona 

kryterium określone w § 2 art. 691 tj. trwale zamieszkiwała lokal wraz z teściem, aż do chwili jego 

śmierci. Wątpliwość jednak budzi spełnienie warunku określonego w § 1 w/w artykułu. Pani 

Jolanta nie była małżonkiem, dzieckiem ani osobą wobec której najemca był zobowiązany do 

świadczeń alimentacyjnych. Można się zastanowić natomiast, czy była osobą, która pozostawała 

faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Istotnie prowadziła z teściem wspólne gospodarstwo 

domowe, zatem łączyła ich więź gospodarcza. Nadto, była w dobrych relacjach z teściem, pod 

koniec życia opiekowała się nim i wspierała go w chorobie, zatem można mówić o łączącej ich 

więzi emocjonalnej. Jednak według orzecznictwa Sądu Najwyższego, pozostawanie faktycznie we 

wspólnym pożyciu oznacza istnienie jednocześnie więzi duchowej, gospodarczej i fizycznej, co 

sprowadza się do więzi łączącej dwie osoby, pozostające w takich relacjach jak małżonkowie. 

Zatem zapis ten obejmuje tylko osoby, które pozostawały ze zmarłym najemcą w konkubinacie.  

W związku z powyższym, pani Jolanta nie jest osobą uprawnioną do wniesienia powództwa  

o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego.  

To nie oznacza jednak, że pani Jolanta w ogóle nie ma możliwości ubiegania się o uzyskanie prawa 

do lokalu, w którym zamieszkuje. Kodeks cywilny jest prawem ogólnym, natomiast zgodnie z art. 

21 ust. 3 pkt 6. Ustawy o ochronie praw lokatorów - każda gmina “powinna ustalić zasady 

postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub  

w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.” Zasady te określane są w uchwałach 

rad gmin, dotyczących zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy. Pani Jolanta zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy, zatem przyjrzyjmy się jakie zapisy  

w kwestii ubiegania się o tytuł prawny po śmierci byłego najemcy zawiera Uchwała  

nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie 

zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego 

Warszawy. 

Zgodnie z ust. 2 § 18 w/w Uchwały „pomocy mieszkaniowej można udzielić osobie, która za 

pisemną zgodą miasta lub na podstawie odrębnych przepisów była uprawniona do zamieszkiwania  

i nieprzerwanie zamieszkuje w lokalu, jeżeli najemca zmarł, a osoba, która pozostała w lokalu nie 

wstąpiła w najem na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego” W ust. 4 został określony krąg osób, 

które są uprawnione do ubiegania się o prawo do lokalu po śmierci najemcy i wśród nich zostały 

wymienione następujące osoby: małżonek najemcy, były małżonek najemcy, zstępni, wstępni, 

pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie. W dalszej części omawianego 

przepisu znajduje się jeszcze warunek udzielenia pomocy mieszkaniowej, dotyczący braku 

zaległości w opłatach za zajmowany lokal lub braku zaległości, za które odpowiedzialne są osoby, 

które pozostały w lokalu. Przy czym warunek powyższy uznaje się za spełniony, jeżeli przez co 

najmniej 3 miesiące realizowana jest umowa dotycząca spłaty zadłużenia. Ponadto, zgodnie  

z ust. 7, przy ubieganiu się o prawo do lokalu po śmierci najemcy, obowiązuje kryterium 

dochodowe, które musi spełniać osoba uprawniona, aby móc ubiegać się o uzyskanie prawa do 

lokalu.  
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Wracając do sytuacji pani Jolanty - jako synowa jak najbardziej znajduje się w kręgu osób 

uprawnionych do pomocy mieszkaniowej po śmierci najemcy. Należy jednak sprawdzić, czy 

spełnia ona pozostałe kryteria czyli:  

 brak zaległości w opłatach za zajmowany lokal,  

 zamieszkiwanie w lokalu za zgodą m.st. Warszawy, 

 odpowiedni dochód. 

Jeżeli chodzi o opłaty z tytułu zajmowania lokalu, pani Jolanta zawsze wnosiła je regularnie, zatem 

spełnia warunek braku zaległości czynszowych. W umowie najmu lokalu, która była zawarta 

między teściem, a m.st. Warszawa pani Jolanta wpisana była jako osoba uprawniona do 

zamieszkiwania w lokalu, zatem spełnia warunek zamieszkiwania za zgodą miasta. Pozostało 

jeszcze do zweryfikowania kryterium dochodowe, zgodnie z którym pod uwagę brany jest średni 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy, 

poprzedzających datę złożenia wniosku. Przy czym należy zwrócić uwagę, że pod pojęciem 

dochodu nie jest rozumiany ani dochód netto, ani brutto. W świetle przepisów ustawy, za dochód 

uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na 

ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Pani Jolanta jest zatrudniona w oparciu o umowę 

o pracę, na pełen etat jako kasjer-sprzedawca w jednej z dużych sieci handlowych i osiąga 

miesięczny dochód w wysokości 4.100 zł brutto. Zgodnie z definicją dochodu od kwoty 4.100 zł 

należy odjąć: koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł, składkę na ubezpieczenie 

emerytalne w wysokości 400,16 zł, składkę na ubezpieczenie rentowe w wysokości 61,50 zł oraz 

składkę na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 100,45 zł. Po odjęciu powyższych składników 

miesięczny dochód pani Jolanty obliczony zgodnie z definicją dochodu obowiązującą przy 

ubieganiu się o pomoc mieszkaniową wynosi: 3.287, 89zł. Teraz należy sprawdzić, czy pani Jolanta 

spełnia kryterium dochodowe określone w Uchwale dla osób ubiegających się o uregulowanie 

prawa do lokalu po śmierci najemcy. Zgodnie z § 5 Uchwały, dochód dla gospodarstwa 

jednoosobowego nie może przekraczać 110% iloczynu współczynnika w wysokości 0,70 oraz 

wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce 

narodowej w województwie mazowieckim, który aktualnie wynosi 5.942,59zł. Zatem miesięczny 

dochód pani Jolanty nie powinien być wyższy niż  4.575,79 zł, co oznacza, że to kryterium również 

zostało spełnione. 

Podsumowując, pani Jolanta po śmierci swojego teścia może ubiegać się o prawo do lokalu 

komunalnego, w którym obecnie zamieszkuje. Aby to zrobić powinna złożyć w swoim urzędzie 

dzielnicy wniosek o pomoc mieszkaniową wskazując, że dotyczy on regulacji tytułu prawnego do 

lokalu z zasobu m.st. Warszawy. Wniosek dostępny jest do pobrania w Wydziale Zasobów 

Mieszkaniowych lub na stronie internetowej: https://warszawa19115.pl/-/najem-lokalu-

mieszkalnego-z-zasobu-miasta- 

O sposobie wypełnienia wniosku wraz z załącznikami można zapoznać się w jednym  

z wcześniejszych wpisów na naszym blogu: https://poradnictwoobywatelskie.com/2021/03/01/krok-

po-kroku-jak-wypelnic-wniosek-o-pomoc-mieszkaniowa-w-warszawie/.  

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

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

cywilnego 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

Uchwała nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r., III CZP 26/02 oraz Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 

2009 r., III CZP 99/09 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wysokości 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 r. 

  

https://warszawa19115.pl/-/najem-lokalu-mieszkalnego-z-zasobu-miasta-
https://warszawa19115.pl/-/najem-lokalu-mieszkalnego-z-zasobu-miasta-
https://poradnictwoobywatelskie.com/2021/03/01/krok-po-kroku-jak-wypelnic-wniosek-o-pomoc-mieszkaniowa-w-warszawie/
https://poradnictwoobywatelskie.com/2021/03/01/krok-po-kroku-jak-wypelnic-wniosek-o-pomoc-mieszkaniowa-w-warszawie/
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Kalkulacja wysokości alimentów w zależności od 

wieku dziecka. 
 

Pani Paulina, po rozstaniu z partnerem, samodzielnie 

wychowuje troje ich wspólnych dzieci: córki w wieku  

4  i 12 lat oraz syna w wieku 8 lat. Jej były partner, 

początkowo płacił regularnie na utrzymanie dzieci kwotę, 

jaką wspólnie ustalili. Obecnie ojciec dzieci jest  

w kolejnym związku i od 2 miesięcy płaci alimenty  

w wysokości, jaką sam ustala. Jest ona dużo niższa od 

pierwotnie wspólnie ustalonej kwoty. Jak twierdzi, na to 

go obecnie tylko stać, bo musi utrzymać swój 

dotychczasowy poziom życia, do którego jest 

przyzwyczajony (pracuje jako dyrektor firmy 

farmaceutycznej). Ojciec dzieci uważa, że to pani Paulina powinna dostosować wydatki dzieci do 

budżetu, jakim dysponuje. W tej sytuacji pani Paulina postanowiła wystąpić o alimenty do sądu. 

Pyta jak należy prawidłowo ustalić wysokość alimentów i jak należy udowodnić wydatki?   

Wysokość alimentów na dziecko to wypadkowa uzasadnionych potrzeb dziecka, zależnych między 

innymi od jego wieku, stanu zdrowia itp. oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej do 

alimentacji. Warto pamiętać, że rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku utrzymanie na takiej 

stopie życiowej, na jakiej sami żyją. Szczególnie po rozstaniu rodziców, warunki w jakich 

wychowuje się dziecko, nie powinny ulec zmianie. 

W zestawieniu kosztów Pani Paulina musi zatem określić miesięczne koszty utrzymania każdego  

z dzieci osobno, uwzględniając poszczególne elementy składowe ich wspólnego budżetu 

domowego oraz kosztów utrzymania dzieci: 

1. Wydatki całej rodziny ponoszone miesięcznie – podzielone na liczbę osób w gospodarstwie 

domowym: 

 opłaty mieszkaniowe – wysokość czynszu oraz opłaty za media (energię, gaz, wywóz 

śmieci, wodę, centralne ogrzewanie), telewizję, Internet czy ubezpieczenie mieszkania 

(kwotę opłaty rocznej należy podzielić na 12); 

 kosmetyki i artykuły higieniczne (do ciała, włosów, pieluszki, mokre chusteczki, kosmetyki 

w zależności od wieku dziecka); 

 środki czystości (proszek do prania, płyn do płukania tkanin, papier toaletowy, płyn do 

mycia naczyń i inne.). 

2. Wydatki indywidualne na dzieci: 

 koszty związane z edukacją (wszystkie opłaty w przedszkolu i szkole, obiady w stołówce 

szkolnej, podręczniki, artykuły szkolne, korepetycje, zajęcia dodatkowe itp.)  Trzeba 

pamiętać, aby wydatek jednorazowy podać w skali miesięcznej czyli np. koszt 

podręczników dzielimy na 12 i w ten sposób uzyskamy kwotę miesięczną; 

 opieka nad dzieckiem – żłobek lub opiekunka; 

 żywność, napoje (tu należy uwzględnić dietę dziecka wynikającą z jego wieku, ale także np. 

alergii pokarmowych czy diet koniecznych przy schorzeniach np. cukrzycy); 
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 ubrania i buty, w tym też sezonowe, ale także te kupowane na wyjątkowe okazje (bal 

karnawałowy, strój galowy, strój świąteczny). Wydatki roczne zakupów sumujemy  

i dzielimy na 12; 

 rozrywka i kultura (kino, teatr, muzeum, prezenty urodzinowe dla kolegów i koleżanek, 

zabawki, książki, gry planszowe) – przeliczone na średnie wydatki miesięczne; 

 wydatki związane ze zdrowiem dziecka (leki, witaminy, opieka medyczna,  rehabilitacja, 

okulary korekcyjne, aparat ortodontyczny itp.). 

3. Wydatki ponoszone sezonowo lub raz na 12 czy 24 miesiące – należy je zsumować i podzielić 

na 12/24: 

 sport, hobby; 

 wydatki na wyjazdy wakacyjne – kolonie, obozy, zimowiska, wycieczki;  

 sprzęt sportowy i rekreacyjny – np. rower, rolki, sprzęt specjalistyczny, jeśli dziecko 

uprawia sport; 

 okresowe większe wydatki, np. meble, i wyposażenie pokoju (w tym także farby, 

wykładziny, oświetlenie i dodatki użyte w pokoju dziecka), komputer do nauki. 

Trzeba pamiętać, aby wydatki ponoszone raz w roku lub raz na 2 lata (np. wyjazd wakacyjny, 

malowanie pokoju, zakup pościeli czy sprzętu sportowego) dostosować do budżetu miesięcznego, 

czyli tak, jak zostało to wyjaśnione powyżej, należy je podzielić przez 12 lub 24 miesiące. 

Pani Paulina od kilku tygodni zbiera faktury – dokumentację wydatków, w tym koszty wyżywienia, 

leków, środków czystości itp.  

Szczegółowa kalkulacja wydatków na dzieci pani Pauliny, jest zależna od ich wieku, stanu zdrowia, 

indywidualnych potrzeb  i  kształtuje się następująco: 

Córka, lat 4 - w sumie miesięczne wydatki wynoszą 1.850 zł: 

 opłaty mieszkaniowe (1/4 kosztów) – 380 zł 

 opieka nad dzieckiem –  200 zł 

 żywność – 650 zł 

 ubrania i buty – 250 zł 

 kosmetyki i artykuły higieniczne – 50 zł 

 środki czystości – 60 zł 

 rozrywka i kultura  – 30 zł 

 wydatki związane ze zdrowiem dziecka (leki na alergie na stałe, prywatna wizyty  u lekarza 

3 razy w  roku) – 150 zł  

 sprzęt sportowy i rekreacyjny – 30 zł 

 okresowe większe wydatki – 50 zł. 

Syn, lat 8 - w sumie miesięczne wydatki wynoszą  2.020 zł: 

 opłaty mieszkaniowe (1/4 kosztów) – 380 zł 

 wydatki związane z edukacją  – 200 zł 

 żywność – 650 zł 

 ubrania i buty – 300 zł 

 kosmetyki i artykuły higieniczne – 50 zł 

 środki czystości – 60 zł 

 rozrywka i kultura – 30 zł 

 wydatki związane ze zdrowiem dziecka – 100 zł  
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 sprzęt sportowy i rekreacyjny –  50 zł 

 okresowe większe wydatki – 50 zł 

 wakacje (kolonie) – 150 zł. 

Córka, lat 12 -  w sumie miesięczne wydatki wynoszą 2.500 zł: 

 opłaty mieszkaniowe (1/4 kosztów) – 380 zł 

 wydatki związane z edukacją – 250 zł 

 żywność (dieta) – 850 zł 

 ubrania i buty – 250 zł 

 kosmetyki i artykuły higieniczne – 50 zł 

 środki czystości – 60 zł 

 rozrywka i kultura – 80 zł 

 wydatki związane ze zdrowiem dziecka (leki związane z cukrzycą, prywatna opieka 

medyczna) – 250 zł  

 sprzęt sportowy i rekreacyjny – 50 zł 

 wakacje (obóz sportowy) – 150 zł 

 okresowe większe wydatki – 50 zł. 

W przypadku pani Pauliny, ojciec dzieci przykłada się osobistymi staraniami do opieki nad dziećmi 

w niewielkim stopniu. Z tego powodu pani Paulina może wnioskować, aby jego wkład finansowy 

był większy niż jej – zatem będzie wnioskować o 60% kosztów utrzymania każdego z dzieci. Pani 

Paulina wystąpi z pozwem o alimenty miesięczne w wysokości: 

 córka, lat 4  – kwota: 1.100 zł 

 syn, lat 8 – kwota: 1.200 zł 

 córka, lat 12  – kwota: 1.500 zł. 

Warto pamiętać, że sąd przy określaniu alimentów weźmie także pod uwagę możliwości zarobkowe 

i majątkowe ojca dzieci – w  tym otrzymywane przez niego premie, nagrody pieniężne itp. oraz 

dochody z majątku, który posiada (np. wynajem mieszkania, dzierżawa nieruchomości itp.). Ale też 

jego wykształcenie, umiejętności, stan zdrowia, czyli jego potencjał do zarobkowania. 

Pani Paulina złoży pozew o alimenty wraz z dokumentami potwierdzającymi te wydatki  (faktury, 

zastawianie czynszu z administracji itp.). W związku z tym, że 12-letnia córka i 8-letni syn pani 

Pauliny znajdują się pod stałą opieką medyczną, sadowi zostanie przedstawiona także 

dokumentacja medyczna potwierdzająca ich problemy zdrowotne. 

Więcej o pozwie o alimenty na naszym blogu: 

 https://poradnictwoobywatelskie.com/2020/08/24/jak-uzyskac-alimenty/ 

 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. 2020.1359 t.j. z dnia 10.08.2020 r.; art. 1280144 

 

  

https://poradnictwoobywatelskie.com/2020/08/24/jak-uzyskac-alimenty/
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Krok po kroku jak samodzielnie przygotować wniosek  

o upadłość konsumencką. 

Pan Robert posiada wyższe wykształcenie, 

posługuje się komputerem. Jest po rozwodzie, 

ma dorosłe dzieci. Aktualnie jest  

w nieformalnym związku partnerskim. Pracuje. 

Ma kilka egzekucji komorniczych. Popadł  

w spiralę zadłużenia po rozwodzie, kiedy to 

runął mu cały świat (żona odeszła do innego 

mężczyzny). Nie radził sobie, stracił pracę. 

Zaciągał pożyczki w bankach i parabankach. 

Nadużywał alkoholu. Kiedy nie miał środków na 

spłatę raty jednej pożyczki, zaciągał kolejną, 

którą spłacał zaległą ratę, a resztę wydawał na bieżące potrzeby. Aż do chwili, gdy poznał obecną 

partnerkę, która pomogła mu, zaprowadziła na terapię. Pan Robert zamieszkał z partnerką, stanął 

na nogi, znalazł pracę. Chciałby zamknąć przeszłości zacząć żyć z czystą kartą. Wspólnie  

z partnerką doszli do wniosku, że rozwiązaniem byłoby ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pan 

Robert dużo czytał na ten temat w Internecie, nie chciałby robić kłopotu i pyta nieśmiało, czy dałby 

radę samodzielnie wypełnić wniosek o upadłość konsumencką. 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to czasochłonny proces, do którego warto dobrze się 

przygotować. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką. Wraz  

z nowelizacją Ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie  z dniem 24 marca 2020 roku, 

zmienił się sposób sporządzania wniosku. Podobnie jak wcześniej – należy go przygotować na 

formularzu urzędowym, ale konieczne jest zamieszczenie dodatkowych informacji. Wniosek 

powinien być starannie przygotowany, ponieważ to właśnie wniosek będzie głównym materiałem, 

na podstawie którego sąd wyda postanowienie o upadłości konsumenckiej.  

Formularz wniosku jest na stronie:  

https://www.gov.pl/attachment/bffdca0e-cc9d-4970-b6b0-34de8e2631b6 

Warto wiedzieć, że formularz wniosku jest edytowalny i najlepiej wypełniać go na komputerze, ale 

jeśli nie jest to możliwe to wypełniamy odręcznie. 

Złożenie wniosku wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej, która wynosi 30 zł. 

Poniżej znajdują się wskazówki, jak samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką.  

Opisz swoją historię, czyli przygotowanie uzasadnienia wniosku. 

Przygotowanie wniosku można rozpocząć od skrupulatnego opisu swojej historii z uwzględnieniem 

sytuacji życiowej przed zaciągnięciem zobowiązań finansowych. Duży nacisk należy położyć na 

przyczyny popadnięcia w stan niewypłacalności oraz, dlaczego i na co zostały zaciągnięte 

zobowiązania. Opis sytuacji życiowej powinien być szczegółowy. Lepiej nie pomijać faktów, które 

mogą wydawać się mało istotne. Dla sądu mogą okazać się istotnym szczegółem, który zaważy  

o dalszych losach dłużnika. Wskazane jest również, aby w opisie sporo uwagi poświęcić 

przyczynom, przez które pojawiły się problemy i wpłynęły na życie dłużnika i całej jego rodziny.  

Rubryka 1. wniosku o upadłość konsumencką - Oznaczenie sądu.  

W tej rubryce należy wskazać dane adresowe sądu, do którego kierowany jest wniosek 

upadłościowy. Docelowo powinno się go kierować do sądu rejonowego, w którym znajduje się 

wydział gospodarczy ds. upadłościowych. Sądem właściwym jest ten z uwagi na miejsce 

zamieszkania dłużnika. Należy pamiętać, że miejsce zameldowania nie ma w tym aspekcie 

znaczenia. Chyba, że jest to jednocześnie miejsce, w którym dłużnik przebywa. 

https://www.gov.pl/attachment/bffdca0e-cc9d-4970-b6b0-34de8e2631b6
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Rubryka 2. Dane dłużnika.  

Jest to miejsce do wskazania danych identyfikacyjnych dłużnika. Numeru NIP nie trzeba 

wypełniać, chyba że dłużnikowi został nadany taki numer w ciągu ostatnich 10 lat. Wówczas należy 

go wpisać w odpowiednim polu. 

Ustawodawca umożliwił wskazanie dłużnikowi adresu do doręczeń. Nowością jest również 

uzupełnienie adresu e-mail. Warto to zrobić, gdyż w interesie dłużnika jest umożliwienie łatwego 

 z nim kontaktu, pod warunkiem, że faktycznie z tego adresu korzystamy. 

W tej rubryce znajdują się też pola do wskazania, czy dłużnik posiada pełnomocnika w sprawie. 

Należy zakreślić pole “NIE”, jeśli takiego pełnomocnika nie ma. 

Rubryka 3. Żądanie wniosku o upadłość konsumencką.  

Rubryka 3 jest ważna. Zaznacz kwadrat „TAK” w rubryce 3.1. Oznacza to, że wnioskujesz  

o ogłoszenie swojej upadłości. Jeśli tego nie zrobisz, sąd nie ogłosi twojej upadłości. Następnie, 

odpowiedz na pytanie, czy chcesz zawrzeć z wierzycielami układ. Jeśli zaznaczysz w tym miejscu 

kwadrat „TAK”, sąd może nie ogłosić Twojej upadłości. Zamiast tego skieruje Cię do 

postępowania o zawarcie układu z wierzycielami. Postępowanie w sprawie zawarcia układu  

z wierzycielami oznacza konieczność uiszczenia zaliczki na wydatki w wysokości przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli jesteś zainteresowany ogłoszeniem upadłości, ale nie jesteś 

zainteresowany zawarciem układu, w rubryce 3.2 zaznacz „NIE”.  

Rubryka 4. Wykaz majątku.  

Jeżeli majątek dłużnika jest niewielki, to nie będziesz musiał poświęcać temu zagadnieniu zbyt 

dużo czasu. Jeżeli jednak zgromadzony majątek jest duży i do tego bardzo rozprzestrzeniony, to 

należy wszystko dokładnie spisać. Wykaz powinien zawierać zarówno wszystkie nieruchomości, 

jak i ruchomości przedstawiające największą wartość. Żaden kosztowny składnik majątku nie 

powinien zostać pominięty, ponieważ sąd może uznać, że został on zatajony umyślnie. Często 

dłużnik uważa, że nie posiada żadnego majątku. A jednak jeśli posiada meble, sprzęt RTV/AGD 

(telewizor, pralka, lodówka itp.) należy podać je jako składniki majątku.  

Poszczególne składniki majątku powinny być opisane, a dłużnik powinien wskazać, czy są one 

zabezpieczone przez wierzycieli, a także, jaka jest ich wartość oraz gdzie są położone. Poprzez 

miejsce położenia należy rozumieć konkretny adres.  

Jeśli dłużnik posiada jakieś środki pieniężne w gotówce, to również powinno to zostać ujęte we 

wniosku. Podobnie jak środki zgromadzone na rachunku bankowym, do czego akurat służy rubryka 

4.2. Jeśli dłużnik nie wzywał banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do 

wydania zgromadzonych środków, to w terminie zapłaty może wskazać: brak terminu zapłaty.  

Polem do wskazania wszelkich dochodów dłużnika jest rubryka 4.3. Powinno się tam umieścić np.: 

dane pracodawcy wraz z określeniem waluty i wysokości wierzytelności oraz terminem zapłaty. 

Rubryka 5. Spis wierzycieli. 

Rubryka dotyczy spisu wierzycieli. Trzeba w niej wpisać każdego aktualnego wierzyciela, któremu 

jesteśmy coś winni. Spis ten dotyczy bez wyjątku wszystkich wierzycieli, niezależnie od tego czy 

ich wierzytelności są już wymagalne, czy też nie. Każdego z wierzycieli należy dokładnie oznaczyć 

ze wskazaniem wysokości przysługującego mu zobowiązania oraz terminu zapłaty. Termin zapłaty 

zazwyczaj wynika z umowy (np. termin spłaty pożyczki). Może też być związany z upływem 

terminu jej wypowiedzenia. Jeżeli mamy problemy z jego ustaleniem, możemy podać go  

w przybliżeniu lub posiłkować się np. wskazaną w nakazie zapłaty datą, od której naliczane są 

odsetki za zwłokę.  
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Spis wierzycieli powinien być aktualny. Oznacza to, że wskazujemy w nim aktualną kwotę 

zadłużenia oraz aktualnego wierzyciela. Wysokość danej wierzytelności najlepiej wskazywać  

w rozbiciu na poszczególne jej składniki, zwłaszcza na należność główną oraz odsetki. Jeżeli 

zadłużenie było przedmiotem cesji, dobrze jest wskazać również pierwotnego wierzyciela.  

Wygląda niewinnie, ale w praktyce staje się największą bolączką każdego dłużnika, który zamierza 

przygotować wniosek samodzielnie. Szczególnie wtedy, gdy na przestrzeni czasu dochodziło do 

licznych cesji wierzytelności i dłużnik nie posiada dokumentacji. Jak ustalić wierzycieli możesz 

przeczytać tutaj:  

https://poradnictwoobywatelskie.com/2021/03/15/upadlosc-konsumencka-jak-ustalic-wierzycieli/ 

Rubryka 6. Wierzyciele sporni.  

Jeśli dłużnik nie zgadza się z faktem posiadania jakiegoś zobowiązania finansowego lub 

kwestionuje jego wysokość, to odpowiednim miejscem do wskazania takiego zobowiązania jest 

rubryka 6. Jest to także miejsce do zamieszczenia zobowiązania, co do którego toczy się 

postępowanie sądowe, jeśli np. sąd wydał nakaz zapłaty, ale dłużnik wniósł sprzeciw. 

Rubryka 7. Dochody. 

Dochodem może być wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta lub inne świadczenie socjalne. 

Dłużnik powinien wskazać swoje dochody za ostatnie 6 miesięcy oraz ich tytuł. 

Rubryka 8. Wydatki.  

Jest to pole do wykazania kosztów utrzymania dłużnika i osób, pozostających na jego utrzymaniu,  

w ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem wniosku. Podane kwoty nie muszą być precyzyjne co do 

grosza. Często dłużnik  zarządzający domowym budżetem prowadzi spis wydatków, żeby lepiej 

gospodarować miesięcznymi wydatkami. W takim przypadku dłużnik ma duże ułatwienie. Jeżeli 

jednak dłużnik nie prowadził takiego wykazu, to musi przeanalizować wszystkie stałe wydatki. Dla 

ułatwienia może skorzystać z poniższej listy: 

 czynsz za mieszkanie, 

 energia / gaz, 

 abonament TV / telewizja kablowa / Internet, 

 paliwo, 

 lekarstwa, 

 wydatki życia codziennego – żywność, środki czystości, itp. 

Rubryka 9 i 10. Co dłużnik robił z majątkiem. 

Pewne czynności prawne, dotyczące składników majątku, dokonane w krótkim okresie czasu przed 

złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, mogą być uznane za bezskuteczne. 

Przykładem takiej czynności może być m.in. darowizna, której przedmiotem była nieruchomość, 

której dłużnik pozbył się w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

Rubryka 11. Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką. 

Jest to zdecydowanie najobszerniejsza część każdego wniosku o upadłość. W tym miejscu wracamy 

do przygotowanego wcześniej opisu swojej historii. Należy wskazać wszystkie okoliczności, 

uzasadniające ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd, a także wskazujące na spełnienie 

podstawowych przesłanek. W uzasadnieniu wniosku należy  wskazać na istnienie przynajmniej 

jednego wierzyciela, którego wierzytelność jest już wymagalna i opisać swoją sytuację osobistą  

i majątkową oraz możliwości zarobkowe. W ten sposób wykazujemy stan niewypłacalności. 

Ponadto należy wykazać kiedy, w jakim celu i w jakich okolicznościach były zaciągane 

poszczególne zobowiązania, a także co przyczyniło się do późniejszej utraty zdolności do ich 

spłaty. Opis swojej historii można umieścić na oddzielnych, ponumerowanych kartach i określić je 

https://poradnictwoobywatelskie.com/2021/03/15/upadlosc-konsumencka-jak-ustalic-wierzycieli/
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jako: “załącznik nr ….- uzasadnienie wniosku” i tak wpisać w rubryce 11. Każdą kartę należy 

parafować a na ostatniej stronie złożyć podpis. 

Rubryka 12. Dowody. 

Do wniosku o upadłość należy dołączyć dokumenty, stanowiące dowody w konkretnej sprawie. 

Obowiązkiem dłużnika jest przedłożenie wszelkiej dokumentacji odnoszącej się do jego 

zobowiązań, stanu posiadania i sytuacji finansowej. Jeśli przyczyny niewypłacalności mają związek 

z konkretnymi powodami, np. utratą zdrowia, to warto dołączyć stosowną dokumentację medyczną 

na poparcie swoich argumentów.  

W rubryce 12 – dowody, potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu, należy wymienić 

dowody, które wskazują na zaistnienie okoliczności przywołanych w treści wniosku, a zwłaszcza  

w uzasadnieniu, a przynajmniej je uprawdopodobniające. Każdy dowód należy opisać z osobna ze 

wskazaniem faktu, który jego przeprowadzenie ma stwierdzić. Dowody to np. zaświadczenie 

lekarskie – fakt: stwierdzenie choroby lub zaświadczenie o zarobkach – fakt: wysokość i źródło 

dochodów. 

Rubryka 13. Załączniki. Wymienienie wszystkich załączników polega na wskazaniu każdego  

z nich z osobna, poprzez ich nazwanie w sposób, pozwalający na szybka identyfikację. 

Uzupełnienie tej rubryki w zasadzie sprowadza się do wymienienia wszystkich dokumentów, które 

są składane wraz z samym formularzem wniosku o ogłoszenie upadłości. Będą to zarówno 

dokumenty, wydruki i kserokopie przedkładane jako dowód, jak i potwierdzenie opłaty od wniosku, 

czy też uzupełnienie treści poszczególnych rubryk jak np. wypowiedzenie umowy kredytowej, 

orzeczenie o niepełnosprawności. Należy przy tym pamiętać, że do wniosku o ogłoszenie upadłości 

konsumenckiej należy dołączyć jego odpis wraz z załącznikami. 

Dowody, które wskażemy w rubryce 12 muszą znaleźć się jako załączniki w rubryce 13.  

Oświadczenie z rubryki nr 14, a wniosek o upadłość konsumencką. 

Dłużnik powinien podpisać oświadczenie, będące integralną częścią wniosku swoim imieniem  

i nazwiskiem w sposób czytelny. Oświadczenie to należy podpisać osobno, niezależnie od podpisu 

złożonego pod samym wnioskiem w rubryce 15.  

Należy zaznaczyć, że za podanie nieprawdziwych danych grozi odpowiedzialność karna - kara 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto jeżeli oświadczenie o prawdziwości danych 

nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek 

podania nieprawdziwych danych. 

Niemniej nie należy obawiać się drobnych nieścisłości co do wskazanych we wniosku danych, 

jeżeli nie są one wynikiem złej woli dłużnika oraz nie mogły mieć wpływu na decyzje, 

podejmowane przez sąd oraz syndyka w toku postępowania upadłościowego. 

Rubryki 15, 16 i 17. 

Ostatnie pola do wypełnienia wniosku są na tyle oczywiste, że nie ma konieczności ich omawiania. 

Podsumowanie. 

Czy pan Robert może samodzielnie przygotować i złożyć wniosek o upadłość konsumencką? 

Niewątpliwie tak. Przygotowanie wniosku wymaga jednak czasu, precyzji oraz stosownej wiedzy. 

Z tego względu asysta doradcy obywatelskiego może być szczególnie cenna. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia 

wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz.U. 

z 23 marca 2020 r. poz. 502) 



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

Wspieramy osoby w  różnych, trudnych sytuacjach życiowych, również
związanych z obecną sytuacją wynikającą z epidemii. Zachęcamy do
rozwiązywania razem z nami swoich życiowych problemów.
Udzielamy porad m.in. dotyczących:

oraz wszystkich innych spraw.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE W WARSZAWIE

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

W CZYM MOŻEMY POMÓC

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

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

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

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT E-MAILOWY Z DORADCAMI


