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Rozwód - z orzekaniem o winie czy lepiej nie? 
 

I żyli długo i szczęśliwie… Niestety nie zawsze. Czasem decyzja o rozwodzie jest 

najlepszą z możliwych w danej sytuacji. Często pozwala na rozpoczęcie życia „od nowa”. 

Gdy zapada decyzja o rozwodzie pojawia się wiele dalszych pytań. Jednym z nich jest czy 

wnioskować o orzekanie o winie małżonka czy lepiej odpuścić. Jakie są zalety sytuacji gdy 

drugi małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia? A jakie sytuacji 

gdy decydujemy się odpuścić?  

Na początek sprecyzujmy, jakie w ogóle możliwości ma sąd w sprawie rozwodowej 

w zakresie winy. Sąd może: 

1) nie orzekać o winie; 

2) uznać, że wyłącznie winnym zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego jest 

jeden z małżonków; 

3) uznać, że wina leży po obu stronach. 

Przypadek pierwszy, czyli nieorzekanie o winie jest możliwe wyłącznie w sytuacji 

gdy małżonkowie wystąpią ze zgodnym żądaniem (zarówno żona jak i mąż), że nie chcą 

oni orzekania o winie. Choćby w postępowaniu przed sądem wyraźnie widać było, że 

wyłącznie winny jest jeden z małżonków, sąd nie może nic z tym zrobić, musi zaniechać 

rozstrzygania w tym zakresie. Jest on całkowicie związany wnioskiem małżonków. Gdy 

sąd nie orzeka o winie, skutki prawne dla małżonków są takie, jakby żaden z nich nie 

ponosił winy za rozpad małżeństwa. 

Swobodę działania ma natomiast sąd w sytuacji, gdy którykolwiek z małżonków 

domaga się orzekania o winie. Zwróćmy uwagę na to, że np. nawet gdy żona chce uznania 

męża za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, sąd może orzec rozwód z winy obojga 

małżonków. W tym przypadku nie jest związany żądaniem strony. Orzeka on na 

podstawie analizy całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w danej sprawie. 

Co więcej, sąd nie może określić, że winnym rozkładu pożycia jest np. w 80% mąż 

a w 20% żona. Sąd nie jest uprawniony, aby stopniować winę czy określać stopień 

Chcę rozwodu. Mój mąż pije i znęca się nade mną i dziećmi. Rzadko kiedy widzę go trzeźwego. 

Z pracy już dawno go wyrzucili, nie mam pojęcia skąd bierze pieniądze na alkohol, pewnie 

pożycza od jakiś kolegów. Ostatnio za jazdę pod wpływem zabrali mu prawo jazdy. Nie chcę żeby 

dzieci na to patrzyły, zależy mi na tym żeby szybko to zakończyć… (Marta, 28 lat) 
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przyczynienia się danego małżonka do rozpadu więzi. W sytuacjach „nierównego 

zawinienia” oboje małżonkowie uznani zostają za współwinnych. Nie ma znaczenia czyja 

wina jest mniejsza, a czyja większa. Należy o tym pamiętać podejmując decyzję 

o wystąpieniu z pozwem o rozwód z orzekaniem o winie. 

Kiedy warto wnioskować, aby sąd uznał naszego małżonka za wyłącznie winnego 
rozpadu pożycia małżeńskiego? 

Przede wszystkim wtedy kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, że 

wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego jest nasz mąż czy żona. Jak już 

wspomniano powyżej, jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że wina leży po obu stronach 

(nawet gdy nasz małżonek nie wystąpi z wnioskiem o tym aby orzec, że zawiniliśmy) sąd 

może uznać winę obu stron. Musimy więc mieć konkretne dowody, które jesteśmy w 

stanie przedstawić przed sądem. 

Często małżonek czy to w pozwie czy w odpowiedzi na pozew chcąc udowodnić 

winę drugiego wyciąga wszystkie „brudy” nawet sprzed 10 lat. Nie ma to sensu. Chcąc 

uzyskać rozstrzygnięcie sądu o wyłącznej winie naszego męża/żony powinniśmy 

przywołać i udowodnić to co rzeczywiście przyczyniło się do rozpadu więzi 

w małżeństwie i w konsekwencji spowodowało podjęcie decyzji o rozwodzie. Raczej nie 

był to powrót naszego małżonka po pijaku i zrobienie przez niego awantury na pół 

osiedla, które miało miejsce 5 lat temu. Nie ma sensu przywoływać takich sytuacji (no 

chyba że składają się w większą całość, np. chorobę alkoholową).  

Co może być dowodem? 

Dowody mogą być różne (dokumenty, zeznania świadków, zdjęcia). Liczy się ich 

jakość, ilość jest sprawą drugorzędną. Przykładowo, gdy mąż stosował wobec żony lub 

dzieci przemoc fizyczną i psychiczną dowodami mogą być zeznania świadków, którzy 

widzieli awantury albo osób, do których pokrzywdzona rodzina zwracała się o pomoc. 

Jeszcze lepiej jeśli do awantur wzywana była Policja, która z każdej interwencji sporządza 

Warto pamiętać… 

Pomiędzy zawinionym postępowaniem małżonka a rozpadem naszego małżeństwa musi 

zachodzić związek przyczynowy. Musimy wskazać te zachowania oraz sytuacje (i udowodnić!), 

które miały rzeczywiste przełożenie na rozpad naszego małżeństwa i naszą decyzję 

o rozwodzie. Wyciąganie przed sądem wszystkich „brudów” od początku małżeństwa 

zwyczajnie nie ma sensu… 
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dokumentację. Gdy mieliśmy do czynienia z pobiciem, warto zrobić obdukcję lekarską. 

Jeśli w stosunku do męża wydany został wyrok karny za stosowanie przemocy warto 

wnioskować o dopuszczenie akt ze sprawy karnej, która toczyła się przeciwko niemu. Gdy 

np. jeden z małżonków jest alkoholikiem możemy powoływać dowody z zeznań 

świadków, którzy potwierdzą nasze twierdzenia. W takiej sytuacji dobrze jeśli mamy 

dokumentację np. z interwencji Policji (agresja pod wpływem alkoholu) lub 

dokumentację medyczną związaną z rezygnacją z leczenia choroby alkoholowej. 

W przypadku zdrady dowodem mogą być zdjęcia, filmy, relacje świadków. Każdorazowo 

rodzaj dowodów będzie zależał od naszej sytuacji i do czego jesteśmy w stanie dotrzeć. 

 

Co mi da orzekanie o winie? 

W dużym uproszczeniu więcej możliwości w zakresie wsparcia finansowego od 

drugiego małżonka.  

Zdradził mnie – jest wyłącznie winny! Nie do końca… 

Art.  60 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia 

i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego 

dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom 

uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. 

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód 

pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie 

małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać 

się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka 

niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. 

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa 

w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest 

małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten 

wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe 

okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. 
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Wiele zależy od tego kiedy miała miejsce zdrada. Jeżeli nastąpiła kilka lat temu, 

wiedzieliśmy o niej a mimo wszystko nasze małżeństwo dalej dobrze funkcjonowało, 

trwały wszystkie więzi między nami, to czy rzeczywiście był to powód decyzji 

o wystąpieniu do sądu o rozwód? No nie… Bo małżeństwo trwało dalej. Jeżeli Twoje 

małżeństwo nie funkcjonuje już dłuższy czas, rozpadły się wszelkie więzi między Wami, 

od jakiegoś czasu nawet razem nie mieszkacie, a potem dowiadujesz się, że trzy dni temu 

zdradził Cię mąż to czy jest to czynnik wskazujący na jego wyłączną winę rozpadu 

małżeństwa? No nie… Małżeństwo już wcześniej praktycznie nie istniało, powód musiał 

być inny. Natomiast jeśli zdradził Cię małżonek i to spowodowało, że decydujesz się na 

rozwód możesz rozważyć jego wyłączną winę. Pamiętaj jednak o innych okolicznościach 

i czy przypadkiem nie ma też w tym Twojej winy – sąd będzie analizował sprawę z każdej 

strony.  

Warto wiedzieć… 

Postępowania sądowe w sprawach o rozwód kończą się znacznie szybciej gdy strony zgodnie 

wnioskują o nieorzekanie o winie. Wynika to z braku konieczności przeprowadzania 

szczegółowego postępowania dowodowego. Jeśli zależy Ci więc na czasie warto wybrać tą 

możliwość. 
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Fundusz Alimentacyjny – z uwzględnieniem zmian na okres 

świadczeniowy 2020/2021 
 

Sytuacja opisana powyżej niestety nie należy do rzadkości. Gdy rodzice dziecka nie 

żyją razem, rodzic który zamieszkuje oddzielnie bardzo często uchyla się od obowiązku 

dostarczania środków utrzymania swojemu dziecku. W takich sytuacjach z pomocą 

przychodzi sąd, który zasądza na rzecz takiego dziecka alimenty. Nie zawsze jednak nawet 

gdy mamy wyrok sądu sytuacja się zmienia. Wtedy z pomocą może przyjść komornik. 

W wielu przypadkach będzie to rozwiązanie naszego problemu. Jednak nie zawsze. 

Fundusz Alimentacyjny – dla kogo? 

Do świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego mają prawo osoby 

uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd. Mówiąc prościej, te osoby które mają wyrok sądu zasądzający 

im alimenty (również jako część wyroku rozwodowego rodziców) jak i ugodę 

sporządzoną przed mediatorem ustalającą wysokość alimentów zatwierdzoną potem 

przez sąd. 

Zasadniczo alimenty należą się dziecku do momentu kiedy będzie w stanie 

samodzielnie się utrzymać. Ani przepisy prawa, ani sąd nie wskazują żadnej konkretnej 

granicy wiekowej. Będzie ona zależała od konkretnego przypadku, np. czy dziecko 

kontynuuje naukę na studiach wyższych czy też zaraz po ukończeniu szkoły średniej 

podejmuje pracę. Odmiennie sytuacja kształtuje się w odniesieniu do świadczeń 

Jakieś dwa lata temu rozstałam się z partnerem, ojcem moich dzieci. Mam zasądzone alimenty, 

ale ojciec dziecka nie poczuwa się do obowiązku ich płacenia. W sprawę zaangażowany jest 

komornik, ale mój ex nie pracuje więc jego działania są nieskuteczne. Wcześniej finansowo 

pomagali mi rodzice, ale teraz mama zachorowała i sami znaleźli się w trudnej sytuacji 

finansowej. Co mogę zrobić? (Marzena, 42 lata) 

Art.  9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez 

nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 

przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności - bezterminowo. 
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przyznawanych z Funduszu Alimentacyjnego. W tym przypadku mamy konkretnie 

wskazane granice wieku. 

Aby skorzystać z Funduszu oprócz bycia osobą uprawnioną do alimentów, ich 

egzekucja prowadzona przez komornika musi być bezskuteczna. 

Kiedy egzekucję uznaje się za bezskuteczną? 

Bezskuteczność egzekucji oznacza, że komornik w okresie ostatnich 2 miesięcy nie 

wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 

alimentacyjnych. Za bezskuteczną uznaje się także niemożność wszczęcia lub 

prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi przebywającemu poza 

granicami kraju, w szczególności z powodu braku podstawy prawnej do podjęcia 

czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania 

dłużnika lub braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 

dłużnika alimentacyjnego za granicą. 

Wysokość świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 

Świadczenia z Funduszu przysługują w wysokości zasądzonych alimentów, jednak 

nie więcej niż 500 zł miesięcznie. Przykładowo jeśli uprawniony ma zasądzone alimenty 

w kwocie 400zł z Funduszu dostanie również 400zł, natomiast jeśli ma zasądzoną kwotę 

wyższą niż 500 zł otrzyma i tak maksymalnie 500 zł na miesiąc. 

Kryterium dochodowe 

W okresie świadczeniowym 2019/2020 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

przysługiwały jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał 

kwoty 800 zł. Na okres świadczeniowy 2020/2021 kryterium to będzie wyższe – 900 zł 

na osobę w rodzinie. Podwyższenie tego kryterium ma przeciwdziałać utracie prawa do 

świadczeń wśród osób samotnie wychowujących dziecko po dniu 30 września 2020 r. 

kiedy wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. 

Pamiętaj… 

Gdy sytuacja dochodowa w Twojej rodzinie ulegnie zmianie masz obowiązek niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie organu przyznający świadczenie. Zaniechanie wypełnienia tego 

obowiązku może skutkować uznaniem świadczeń za nienależnie pobrane a nawet 

koniecznością ich zwrotu. 
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Nowość – mechanizm „złotówka za złotówkę” 

Wprowadzenie tego mechanizmu ma chronić osoby, których dochód w rodzinie 

w przeliczeniu na osobę nieznacznie przekracza kryterium dochodowe. Dotychczas 

nawet jeśli była to kwota w wysokości kilku złotych osoba z automatu traciła możliwość 

uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Warto wspomnieć, że rozwiązanie to 

funkcjonuje już od kilku lat w przypadku świadczeń rodzinnych. 

Dzięki zastosowaniu tego mechanizmu, w przypadku gdy dochód rodziny 

w przeliczeniu na jednego jej członka przekroczy kryterium dochodowe (czyli 900zł) 

o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wysokość 

świadczenia do wypłacenia będzie ustalana jako różnica między pełną kwotą świadczenia 

a kwotą przekroczenia tego kryterium. W przypadku, gdy ustalona w ten sposób kwota 

do wypłaty będzie niższa niż 100 zł, świadczenie nie będzie wypłacane. 

  

  

Przykład 

Zasądzone alimenty: 700 zł 

Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy: 1200 zł 

Maksymalna wysokość świadczenia do uzyskania co miesiąc: 500 zł 

Dochód na osobę w rodzinie został jednak przekroczony o 300 zł (1200 zł – 900 zł) 

Kwotę świadczenia do wypłaty stanowi różnica pomiędzy świadczeniem przysługującym tej 

osobie (500 zł) a kwotą, o jaką został przekroczono dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

(300 zł) 

Zatem zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę” świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego wyniesie 200 zł (500zł – 300 zł) 
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Długi spadkowe – jak się przed nimi uchronić? 
 

Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą jego otwarcia. Za chwilę otwarcia spadku 

uznaje się śmierć spadkodawcy. Wciąż dość często spotkać można przekonanie, że spadek 

tworzą wyłącznie składniki majątkowe mające określoną wartość dodatnią – dom, 

mieszkanie, gospodarstwo rolne, obrazy, droga biżuteria, pieniądze. To błędne 

przekonanie może doprowadzić do wielu dolegliwych konsekwencji dla spadkobierców. 

Tak samo jak składniki majątkowe „na plus” do spadku wchodzą także wszelkie długi 

zmarłego. Niekiedy tych drugich jest więcej… A w chwili śmierci, na spadkobierców 

przechodzą zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe zmarłego. 

Czy to znaczy, że będę musiał spłacać długi? 

To zależy. Jeśli podejmiesz odpowiednie działania możesz całkowicie się od tego 

uchronić. Ważne jest abyś sobie przekalkulował czego w spadku jest więcej – aktywów 

czy pasywów. Od tego będzie zależało jakie działania będą w Twojej sytuacji bardziej 

korzystne. 

Przyjęcie spadku 

Trzeba rozróżnić chwilę nabycia spadku (otwarcie spadku, śmierć spadkodawcy) 

od chwili jego przyjęcia lub odrzucenia. O ile nabycie spadku dokonuje się z mocy prawa, 

niejako automatycznie i nie masz na nie w zasadzie wpływu, o tyle dalszy etap – czyli 

przyjęcie (i w jaki sposób) lub odrzucenie spadku to już Twoje świadomie podejmowane 

działania (skierowanie sprawy do sądu, bądź wizyta u notariusza). Na tą decyzję mamy 

sześć miesięcy. Podsumowując, spadkobiercą stajemy się już z chwilą śmierci 

spadkodawcy, jednak przez sześć kolejnych miesięcy mamy czas na decyzję czy chcemy 

spadek przyjąć czy też nie. 

Jakieś dwa miesiące temu dowiedziałam się, że dostanę spadek po zmarłym krewnym. Na 

początku bardzo się cieszyłam, w głowie już planowałam wakacje i duże zakupy. Niestety, jedna 

z ciotek poinformowała mnie, że zmarły to zasadniczo miał bardzo niewiele, całe życie mieszkał 

w mieszkaniu socjalnym, miał jedynie podstawowe rzeczy gospodarstwa domowego, jakieś 

ubrania, ogólnie nic wartościowego… A to co miał w dużych ilościach to długi. Zaległości 

w opłatach, jakieś pożyczki, komorników. Na dobrą sprawę trudno ustalić ile miał do oddania. Ja 

mam męża i dwójkę małych dzieci, uważam za niesprawiedliwe otrzymanie takiego spadku. 

Można coś z tym zrobić? (Barbara, 32 lata) 
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Do momentu złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku (bądź nie), za ewentualne 

długi do niego należące, spadkobiercy odpowiadają jedynie z masy spadkowej (czyli tym, 

co należało do zmarłego). Na tym etapie odpowiedzialność za długi jest więc w pewien 

sposób ograniczona. Prywatny majątek spadkobierców jest w pełni bezpieczny. 

Od chwili przyjęcia spadku przez spadkobiercę odpowiedzialność za długi 

spadkowe obejmuje nie tylko masą spadkową, ale również majątek osobisty 

spadkobiercy. Często mamy przekonanie, że bez znaczenia jest to co zrobimy bo długi 

spadkowe w żaden sposób nie mogą być egzekwowane z naszego majątku prywatnego. 

Nic bardziej mylnego. Wierzyciele spadkodawcy, od momentu przyjęcia przez nas spadku 

mają prawo kierować egzekucję także do naszego majątku. Dlatego tak ważne jest 

dokonanie oceny, czy przyjmowanie spadku zwyczajnie nam się opłaca. Jeśli w spadku 

wśród aktywów otrzymamy mieszkanie, a wśród pasywów niespłacony kredyt 

w wysokości 12 000 zł pewnie będzie nam się opłacało poświęcić 12 000 zł z prywatnego 

konta zyskując tym samym mieszkanie. Jednak gdy wśród aktywów nie będzie nic 

wartościowego, możliwe że lepszym rozwiązaniem będzie odrzucenie takiego spadku. 

Sposoby przyjęcia spadku 

Nie każdy ma świadomość, że spadek możemy przyjąć w zasadzie na dwa sposoby 

– tzw. proste przyjęcie spadku i przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Proste 

przyjęcie spadku wiąże się z odpowiedzialnością za długi spadkowe w pełnej ich 

wysokości, beż żadnych ograniczeń. Bez znaczenia jest przy tym czy w skład masy 

spadkowej wchodzi więcej aktywów czy pasywów. Jeśli długów będzie więcej, 

zobowiązani będziemy do dopłacenia za nie z własnej kieszeni. Drugi ze sposobów, 

przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza nam tą odpowiedzialność do 

wysokości czynnej spadku. Czyli przeliczając wszystko na pieniądze w założeniu 

teoretycznym na spłatę długów nie wydamy więcej niż zyskaliśmy w spadku. Brzmi 

pięknie, ale nie do końca tak jest. Pamiętajmy, że wierzyciele spadkodawcy mogą 

kierować egzekucję również do naszego majątku. Zgadzać ma się tylko wartość. Nie jest 

więc tak, że odpowiadając za długi komornik zawsze skieruje egzekucję np. do 

nieruchomości zmarłego. Równie dobrze może zająć i zlicytować nasze mieszkanie czy 

samochód, zająć nasze wynagrodzenie czy rachunek bankowy. Trzeba być tutaj bardzo 

Warto wiedzieć… 

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) nie podejmiesz żadnych 

działań (np. nie odrzucisz spadku), automatycznie przyjmiesz spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza. 
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ostrożnym i jak najszybciej samemu podjąć rozmowy i spłacić długi spadkowe. 

Oczywiście jeśli dojdziemy do przekonania, że jest to dla nas korzystne i pomimo spłaty 

długów i tak „wyjdziemy na plus”. 

Odrzucenie spadku 

Jeśli po dokonaniu przez nas kalkulacji dojdziemy do wniosku, że przyjęcie spadku 

w żaden sposób nam się nie opłaca bo zmarły miał więcej długów niż majątku, możemy 

taki spadek odrzucić. Jest to stosunkowo proste. Oświadczenie o odrzuceniu spadku 

możemy złożyć w sądzie, albo prościej – u notariusza. Pamiętajmy, że na odrzucenie 

spadku mamy sześć miesięcy. Termin ten liczy się od dnia, kiedy dowiedzieliśmy się 

o powołaniu do spadku. Jeśli odrzucimy spadek nie nabędziemy ani aktywów, ani 

pasywów. Z naszej perspektywy będzie to więc wyglądało tak, jakby ten spadek 

w zasadzie nigdy nas nie dotyczył. 

… a czy masz dzieci? 

Pytanie, które niekiedy zadawane jest przez notariusza w pierwszym momencie 

może być potraktowanie jako zwykłe wścibstwo, jednak wcale nim nie jest. Dlaczego? 

W sytuacji gdy odrzuciliśmy spadek zgodnie z przepisami prawa traktowani jesteśmy 

jakbyśmy nie dożyli otwarcia spadku. Czyli w zasadzie co? Nic innego jak to, że dziedziczyć 

będą nasze dzieci. Spadek przechodzi bowiem w tym przypadku na kolejne kręgi 

spadkobierców. 

Jeśli dzieci są pełnoletnie analogicznie jak my składają oświadczenie w sądzie albo 

przed notariuszem. Sytuacja nieco się komplikuje jak dzieci nie ukończyły jeszcze 18 lat. 

W tym przypadku, aby móc uchronić nasze dzieci przed oddziedziczeniem długów należy 

uzyskać zgodę sądu na odrzucenie spadku przez dzieci. 
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Zachowek – komu i ile się należy? 

Zachowek – a co właściwie chodzi? 

Celem zachowku jest zabezpieczenie najbliższej rodziny zmarłego, w sytuacji gdy 

zmarły nie uwzględnił ich w testamencie. Czasem zdarza się tak, że dana osoba chce aby 

jego majątek przypadł komuś spoza grona spadkobierców ustawowych, bądź tylko 

wybranym z nich. Jak może to zrobić? Albo dokonać za życia darowizn wyzbywając się 

wartościowego majątku (mieszkania, domy, nieruchomości rolne, pojazdy, pieniądze), 

albo sporządzić testament na wypadek śmierci. Jeśli spadkodawca podjął takie działania, 

pojawia się możliwość ubiegania się o zachowek. 

Roszczenie o zachowek to roszczenie o charakterze pieniężnym. Uprawniony ma 

prawo żądać zapłaty określonej sumy pieniędzy od osoby bądź osób powołanych do 

dziedziczenia w testamencie lub które otrzymały majątek zmarłego jeszcze za jego życia 

w darowiźnie. Nie ma natomiast możliwości sądowego dochodzenia ruchomości lub 

nieruchomości wchodzących w skład spadku po zmarłym. Zapłata określonej kwoty ma 

stanowić pewnego rodzaju rekompensatę. Nie można w ten sposób odzyskać określonych 

przedmiotów czy to o określonej wartości czy też o wartości jedynie sentymentalnej. 

Komu się należy? 

Zachowek należy się zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonkowi oraz 

rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Przysługuje tylko 

tym osobom z tego kręgu, które w konkretnym przypadku dziedziczyłyby z ustawy po 

spadkodawcy. 

Ile się należy? 

Przez ostatnie 5 lat mieszkałam z ojcem i pomagałam mu w gospodarstwie, mama zmarła wiele 

lat temu na nowotwór. Ojciec zachorował i pół roku temu zmarł. Wcześniej sporządził testament, 

w którym całość spadku przekazał mi. Moja siostra, która od wielu lat nie interesowała się rodziną 

grozi, że wystąpi do sądu o zachowek – ile będę musiała jej zapłacić? (Wanda, 52 lata) 

Opiekowałam się swoją ciotką w chorobie i byłam z nią aż do jej śmierci. Przekazała mi 

w testamencie m.in. swoje mieszkanie. Niestety po roku odezwały się do mnie jej dzieci i każą mi się 

wyprowadzić z tego mieszkania. Mówią, że należy im się zachowek. Co mam robić? (Maria, 48 lat) 
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Zasadą jest, że uprawnionemu do zachowku należy się połowa wartości jego 

udziału w spadku (czyli połowa tego co otrzymałby gdyby spadkodawca nie sporządził 

testamentu). Wyjątkiem są osoby trwale niezdolne do pracy oraz zstępni małoletni – im 

należy się dwie trzecie ich udziału spadkowego. 

 

Darowizna na rzecz uprawnionego do zachowku 

Jeżeli za życia spadkodawcy dana osoba otrzymała od niego w darowiźnie 

określony majątek, darowizna ta zostaje zaliczona na poczet przyszłego zachowku. Jeżeli 

uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu 

zachowek także darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego. 

Czy konieczna jest droga sądowa? 

Oczywiście, że nie. Najprostszym i najszybszym sposobem jest porozumienie się 

pomiędzy uprawnionym do zachowku i spadkobiercami zmarłego członka rodziny. 

Oszczędzi to zarówno czas jak i pieniądze. Warto pamiętać, aby przekazując jakiekolwiek 

środki pieniężne tytułem zachowku zadbać o odpowiednie udokumentowanie tej 

czynności (np. podpisanie ugody, odpowiedni tytuł przelewu, pokwitowanie odbioru 

określonej kwoty gotówki przez uprawnionego ze wskazaniem z jakiego tytułu itp.). Gdy 

zdecydujemy się na drogę pozasądową możemy się umówić na przekazanie określonych 

przedmiotów wchodzących w skład spadku w zamian za zrzeczenie się roszczenia z tytułu 

zachowku. 

Art. 991 §2 Kodeksu cywilnego 

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez 

spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje 

mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia 

zachowku albo do jego uzupełnienia. 

 

Wydziedziczenie 

Spadkodawca może w swoim testamencie pozbawić osobę uprawnioną do 

zachowku prawa do niego jeśli: 
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• wbrew woli spadkodawcy postępuje ona uporczywie w sposób sprzeczny 

z zasadami współżycia społecznego; 

• dopuszcza się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób 

umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej 

obrazy czci; 

• uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 

Z testamentu powinna wynikać przyczyna wydziedziczenia. Spadkodawca nie 

może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Jeżeli w chwili 

przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie 

uznaje się za skuteczne, jeśli nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. 

 

Uważajmy na przedawnienie 

W przypadku dziedziczenia testamentowego roszczenia uprawnionego z tytułu 

zachowku przedawniają się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu. W sytuacji 

gdy zmarły rozporządził swoim majątkiem jeszcze przed swoją śmiercią w formie 

dokonanych darowizn roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem pięciu lat od 

otwarcia spadku. 
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Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
 

Jednym ze sposobów rozwiązywania umów o pracę jest rozwiązanie jej bez 

wypowiedzenia. Jest ono dopuszczalne jednak tylko w ściśle określonych sytuacjach. 

Warto pamiętać, że prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przysługuje zarówno 

pracodawcy jak i pracownikowi. 

Przez pracodawcę z winy pracownika 

Najczęściej spotyka się rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). Dopuszczalne jest 

ono w sytuacji: 

• ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków 

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. 

W tym przypadku pracodawca jest ograniczony terminem. Rozwiązanie umowy 

o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca 

od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie 

umowy. 

Przez pracodawcę bez winy pracownika 

Pracodawca niezależnie od winy pracownika może rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia: 

• jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: 

Od 10 lat pracuję jako kierownik magazynu w firmie ABCD. Ostatnio w firmie krążą plotki, że szef 

chce mnie zwolnić i to bez wypowiedzenia. Czy to jest w ogóle możliwe? Cały czas pracuje 

sumiennie i nie ma żadnych podstaw do dyscyplinarki. Czy są jeszcze jakieś inne możliwości, żeby 

szef mógł mnie zwolnić bez wypowiedzenia? (Jan, 51 lat) 
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o dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego 

pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 

o dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku 

oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - 

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 

niż wskazane powyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc. 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie 

nieobecności pracownika w pracy spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem - 

w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze 

względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu 

się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. 

Czy pracownik może się jakoś bronić? 

W przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy 

o pracę bez wypowiedzenia pracownik może wystąpić do sądu pracy. Przysługuje mu 

roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.  

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika 

Analogiczne prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks 

pracy przyznaje pracownikowi. W tym przypadku jednak także muszą zaistnieć 

konkretne przesłanki. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy powinno być 

złożone pracodawcy na piśmie. Powinno zawierać ono przyczynę rozwiązania tej umowy 

w tym trybie. 

Warto wiedzieć… 

Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 

miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez jego winy zgłosi swój powrót 

do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. 
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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, 

• gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków 

wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje 

odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony 

odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego 

umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. 

Pracodawca jest również chroniony 

W sytuacji gdy pracodawca uzna nasze rozwiązanie umowy o pracę bez 

wypowiedzenia za niemające podstawy w przepisach prawa, może wystąpić do sądu 

pracy z roszczeniem o odszkodowanie. W razie gdy sąd przychyli się do jego stanowiska 

zasądzi mu odszkodowanie w wysokości naszego wynagrodzenia za okres 

wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, 

odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa 

miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. 
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Zasiedzenie nieruchomości 
 

Zasiedzenie nieruchomości stanowi jeden ze sposobów nabycia prawa własności 

do niej. Poprzez zasiedzenie można stać się właścicielem zarówno nieruchomości 

gruntowych jak i budynków czy lokali. Zasiedzieć można także użytkowanie wieczyste, 

a nawet służebność gruntową. 

Kto może stać się właścicielem dzięki zasiedzeniu? 

Każda osoba w przypadku, której zostaną spełnione dwie przesłanki: 

• posiadanie nieruchomości jako posiadacz samoistny, 

• upływ czasu. 

Posiadanie samoistne – co to znaczy? 

Posiadaczem samoistnym zgodnie z przepisami prawa jest osoba, która włada 

nieruchomością jak właściciel. Taka osoba przejawia wolę zatrzymania nieruchomości 

dla siebie tak jakby była ona rzeczywiście jej własnością. Takie posiadanie, aby mogło 

zostać uznane za samoistne i żeby pozwoliło na zasiedzenie nieruchomości, musi być 

zamanifestowane na zewnątrz. Co to znaczy? Chociażby to, że dana osoba wywiązuje się 

ze wszystkich obowiązków związanych z daną nieruchomością (np. płaci wszelkie daniny 

publiczne, podatki, opłaty itp.), uprawia ziemię, nikomu nie płaci czynszu dzierżawy, 

mieszka w danym domu, robi remonty, sąsiedzi mają przekonanie, że jest ona 

właścicielem. 

Istotne jest aby posiadanie miało charakter samoistny przez cały czas trwania 

biegu zasiedzenia. Każda nawet krótkotrwała zmiana charakteru posiadania powoduje, 

że termin biegnie od początku. 

Ile czasu musi upłynąć aby doszło do zasiedzenia? 

Jesteśmy z żoną coraz starsi. Chcielibyśmy przekazać gospodarstwo rolne naszemu synowi. 

Jednak gdy zaczęliśmy zbierać niezbędne dokumenty okazało się, że część pola nie jest naszą 

własnością. Bardzo nas ta sytuacja zdziwiła bo uprawiamy tam zboże odkąd pamiętam. To samo 

robili moi rodzice i chyba nawet dziadkowie. Słyszeliśmy o zasiedzeniu ale nie wiemy czy możne 

nam to jakoś pomóc… (Marian, 68 lat) 
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Terminy zasiedzenia nieruchomości są dość długie. To ile dokładnie czasu musi 

upłynąć zależy od tego czy posiadamy daną nieruchomość w dobrej czy złej wierze.  Jeśli 

posiadamy ją w dobrej wierze wystarczający jest upływ 20 lat, natomiast jeśli posiadamy 

ją w złej wierze – 30 lat. 

Często problematyczne jest ustalenie początku biegu naszego terminu do zasiedzenia. 

Pamięć często nas w tym zakresie zawodzi. Ważne jest, aby ustalić pierwszy pewny 

termin, od kiedy zaczęliśmy władać nieruchomością w sposób samoistny. 

Dobra i zła wiara – o co chodzi? 

W przypadku wejścia w posiadanie samoistne z przekonaniem, że prawo 

własności faktycznie nam przysługuje mamy do czynienie z dobrą wiarą. Jako przykład 

można podać sytuację osoby, która zakupiła nieruchomość od kogoś, kto, jak się później 

okazało, z jakiś względów nie miał prawa jej sprzedawać.  

Ze złą wiarą będziemy mieć natomiast do czynienia w sytuacji, gdy daną 

nieruchomość obejmiemy w posiadanie pomimo tego, że będziemy mieć wiedzę 

o istnieniu jej właściciela. Na przykład określona rodzina wiele lat temu wyprowadziła się 

na drugi koniec Polski pozostawiając niezagospodarowane grunty rolne, które objęliśmy. 

Kiedy nabędziemy własność? Czy trzeba iść do sądu? 

Nabycie prawa własności ma miejsce wraz z upływem odpowiedniego terminu 

(odpowiednio 20 albo 30 lat). Następuje ono z mocy prawa. Jednak aby „w dokumentach 

Warto wiedzieć… 

Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, 

zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania 

pełnoletności przez właściciela. 

Warto wiedzieć… 

Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może 

doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak 

poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania 

może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi 

przynajmniej lat trzydzieści. 
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się wszystko zgadzało” i żebyśmy nie mieli trudności np. z przekazaniem w darowiźnie 

naszej nieruchomości dzieciom trzeba wystąpić do sądu. A więc po upływie 20 lub 

odpowiednio 30 lat składamy w sądzie wniosek o zasiedzenie. Właściwy jest sąd 

rejonowy według miejsca położenia nieruchomości. Oprócz nas w takim postępowaniu 

będą uczestniczyć ostatni właściciele nieruchomości. Opłata za złożenie wniosku do sądu 

wynosi 2000 zł. Jest ona niezależna od wartości nieruchomości. Po przeprowadzeniu 

postępowania sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie w drodze zasiedzenia 

prawa własności. Będzie stanowiło ono dla nas potwierdzenie, że zasiedzieliśmy daną 

nieruchomość i jesteśmy jej formalnym właścicielem.   
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Zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

świadczenie pielęgnacyjne – dla kogo i czym się różnią? 
 

Zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne to 

świadczenia opiekuńcze. Stanowią one część świadczeń rodzinnych i powiązane są co do 

zasady z posiadaniem przez członka rodziny orzeczenia o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku 

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on: 

• niepełnosprawnemu dziecku; 

• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia; 

• osobie, która ukończyła 75 lat. 

Obecnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 

• osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 

• jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie 

wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji 

Mój syn (19 lat) ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Nie jest on w stanie samodzielnie 

funkcjonować. Muszę z nim przebywać niemal cały czas żeby nie zrobił sobie krzywdy. Mój mąż 

odszedł ode mnie kilka lat temu, gdy ujawniła się choroba syna. Do tej pory w opiece nad synem 

pomagała mi moja mama ale ze względu na wiek powoli przestaje dawać radę. Rozważam 

odejście z pracy. Boję się jednak, że wtedy zostaniemy bez środków do życia… (Katarzyna, 40 lat) 
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systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej; 

• osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie 

z przepisami Kodeks rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 

małżonkom, jeżeli: 

• nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

• rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

- po to aby sprawować stałą opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby 

sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 764,00 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej przysługuje: 

• matce albo ojcu, 

• opiekunowi faktycznemu dziecka, 

• osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, 
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• wyjątkowo innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w 

celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 

edukacji. 

Przysługuje ono jednak tylko w sytuacji, gdy niepełnosprawność osoby 

wymagającej opieki powstała: 

• nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 

• w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do 

ukończenia 25. roku życia. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1830,00 zł miesięcznie. 

 

 

 


