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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

Nieodpłatna pomoc prawna 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  
8:00-12:00 

Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin 

b)     wtorek  
7:00-11:00 

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta 

c)      środa  
8:00-12:00 

Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień 

d)     czwartek  
8:30-12:30 

Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole 

e)      piątek  
7:30-11:30 

Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź 

 

Nieodpłatne poradnictw o obywatelskie  

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  
7:30-11:30 

Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka 

b)      wtorek  
11:30-15:30 

Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk 

c)     środa  
9:00-13:00 

Gminna Biblioteka w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8 c, 22-360 
Rejowiec 

d)    czwartek  
12:00-16:00 

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 
Chełm  

e)     piątek  
12:00-16:00 

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 
Chełm 

 
Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 82 562 75 07  

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  
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 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 
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Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna 

Działalność ubezpieczeniowa 

Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych 

związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń 

losowych. 

Co do zasady, zakład ubezpieczeń nie może wykonywać innej działalności poza działalnością 

ubezpieczeniową i bezpośrednio z nią związaną. Zakład działający jako zakład ubezpieczeń 

i reasekuracji może wykonywać również działalność reasekuracyjną i czynności bezpośrednio 

związane z działalnością reasekuracyjną. 

Czynności ubezpieczeniowe według ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

obejmują m.in.: 

1) Zawieranie umów ubezpieczenia, gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich zawierania 

uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy o dystrybucji 

ubezpieczeń, a także wykonywanie tych umów; 

2) Zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom reasekuracyjnym 

w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także wykonywanie tych umów, w zakresie 

cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych; 

3) Składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia 

należne z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji; 

4) Ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji; 

5) Ustanawianie, w drodze czynności cywilnoprawnych, zabezpieczeń rzeczowych lub 

osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów ubezpieczenia 

i reasekuracji, 

Zasady i formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP 

Zakład ubezpieczeń jest przedsiębiorstwem, które nie może wykonywać innej działalności 

poza działalnością ubezpieczeniową i bezpośrednio z nią związaną, z pewnymi wyjątkami. Jeden 

zakład może sprzedawać tylko ubezpieczenia I działu (ubezpieczenia na życie) albo II działu (pozostałe 

ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe). Nie może zatem jednocześnie oferować 

ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych, pozostałych osobowych. 

Działalność ubezpieczeniowa może być wykonywana wyłącznie w formie: 

1) Spółki akcyjnej; 

2) Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych albo 

3) Spółki europejskiej 

Uwarunkowania prawne rozpoczęcia działalności ubezpieczeniowej 

Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej wymaga 

uzyskania zezwolenia organu nadzoru. Krajowy zakład ubezpieczeń i krajowy zakład reasekuracji 

rozpoczynają wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej w terminie 
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nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia. Za dzień rozpoczęcia wykonywania 

działalności ubezpieczeniowej uważa się dzień zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia. 

Działalność reasekuracyjna 

Przez działalność reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności związanych 

z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub przez zakład reasekuracji oraz 

dalsze cedowanie przyjętego ryzyka. 

Zakład reasekuracji może wykonywać działalność reasekuracji wyłącznie w formie  spółki 

akcyjnej, towarzystwa reasekuracji wzajemnej albo spółki europejskiej. Wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej wymaga uzyskania zezwolenia organu nadzoru. 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe to wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń lub dystrybucji 

reasekuracji przez pośredników ubezpieczeniowych. Za pośrednika ubezpieczeniowego uważa się 

agenta ubezpieczeniowego, agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, brokera 

ubezpieczeniowego, który wykonuje dystrybucję ubezpieczeń albo dystrybucję reasekuracji za 

wynagrodzeniem. 

Aby zostać pośrednikiem ubezpieczeniowym należy zdać egzamin przeprowadzany przez 

zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji i uzyskać wpis do rejestru agentów. Ustawa określa także 

inne wymagania wobec osób dokonujących czynności agencyjnych oraz dystrybucyjnych.  

Agent ubezpieczeniowy a multiagent 

Agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca, inny niż agent oferujący ubezpieczenia 

uzupełniające, wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej 

z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów. 

Multiagent to agent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu 

ubezpieczeń. 

Zarówno agent jak i multiagent wykonują dystrybucję ubezpieczeń. Dystrybucja ubezpieczeń 

oznacza działalność wykonywaną wyłącznie przez dystrybutora ubezpieczeń polegająca na: 

1) Doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych 

zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych; 

2) Zawieranie umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu 

zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta albo bezpośrednio przez zakład 

ubezpieczeń; 

3) Udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami 

ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także 

w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie. 

Zarówno agent jak i multiagent wykonują czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń 

w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane czynnościami agencyjnymi. Multiagent 

w odróżnieniu od zwykłego agenta, odpowiada samodzielnie za szkody powstałe z tytułu 
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wykonywania czynności agencyjnych, wyrządzone klientowi lub osobie uprawnionej z umowy 

ubezpieczenia. W związku z tym multiagent będący agentem ubezpieczeniowym podlega 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Multiagent będący agentem oferującym 

ubezpieczenia uzupełniające jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej. 

Agent ubezpieczeniowy a broker 

Różnica pomiędzy agentem ubezpieczeniowym a brokerem polega na tym, że agent 

ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa z którym wiąże go umowa agencyjna, 

natomiast broker ubezpieczeniowy działa w imieniu klienta jako jego przedstawiciel lub pełnomocnik 

i nie może być związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Pozycja brokera, który nie jest 

związany z żadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań na 

rzecz klienta. 

Broker ubezpieczeniowy reprezentuje wyłącznie swojego klienta i nie może: 

1) Wykonywać działalności agencyjnej, czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych 

zakładu ubezpieczeń ani czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji; 

2) Pozostawać w stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, 

agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające; 

3) Być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń, zakładu 

reasekuracji, agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia 

uzupełniające; 

4) Posiadać akcji lub udziałów zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, z wyjątkiem akcji 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym; 

5) Posiadać akcji lub udziałów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia 

uzupełniające, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym; 

6) Pozostawać w innych relacjach, które mogłyby zagrażać wykonywaniu działalności w zakresie 

dystrybucji ubezpieczeń; 

Agenci ubezpieczeniowi zawierają umowy i pobierają składki na podstawie pisemnego 

pełnomocnictwa od ubezpieczyciela. Taki dokument określa zasady dystrybucji polis oferowanych 

przez dane towarzystwo i obowiązki agenta. Informacja o pełnomocnictwach agenta powinny być 

ogólnie dostępne dla klientów.  

Zarówno agenci jak i brokerzy przed rozpoczęciem działalności musza uzyskać wpis do 

specjalnego rejestru, który prowadzi KNF. Wymagania dotyczące działalności agencyjnej są nieco 

mniej restrykcyjne. Agenci powinni zdać egzamin przeprowadzony przez współpracujący zakład 

ubezpieczeń. 

Podstawą wpisu do rejestru brokerów i wydania zezwolenia na działalność brokerską jest 

pozytywny wynik egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych 

i Reasekuracyjnych, organizowanego przez KNF. W niektórych przypadkach można uzyskać 

zwolnienie ze wspomnianego egzaminu. Komisja Nadzoru Finansowego od sierpnia 2014 r. nie 

sprawdza wiedzy kandydatów, którzy mają stosowne doświadczenie w branży ubezpieczeniowej lub 

ukończyli odpowiednie studia. 
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Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego 

Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego lub przez agenta oferującego 

ubezpieczenia uzupełniające w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład 

ubezpieczeń, na rzecz którego taki agent działa. W przypadku tej odpowiedzialności nie stosuje się 

przepisu KC uzależniającego odpowiedzialności od tzw. winy w wyborze. 

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność niezależnie od tego czy działanie było 

zawinione. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, przesłanką odpowiedzialności 

ubezpieczyciela jest istnienie obiektywnego związku funkcjonalnego między zachowaniem agenta 

a wyrządzoną tym zachowaniem szkodą. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela ma charakter deliktowy, a jej przesłankami są zachowanie 

agenta wyrządzające szkodę i pozostające w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. 

Odpowiedzialność tę uznano za opartą na zasadzie ryzyka i wymagającą wyrządzenia szkody   związku 

z wykonywaniem czynności agencyjnych. 

Ustawodawca abstrahuje od motywów i osobistych celów zachowania się agenta, wiążąc 

odpowiedzialność ubezpieczyciela z istnieniem każdego obiektywnie rozumianego związku między 

wyrządzoną przez agenta szkodą, a wykonywaniem czynności agencyjnych, a nie tylko za szkodę 

wyrządzoną wyłącznie przy wykonywaniu powierzonych mu czynności ( I CSK 702/14).  

Multiagent w odróżnieniu od zwykłego agenta, odpowiada samodzielnie za szkody powstałe 

z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, wyrządzone klientowi lub osobie uprawnionej z umowy 

ubezpieczenia. W związku z tym multiagent będący agentem ubezpieczeniowym podlega 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

Obowiązki zakładu ubezpieczeń po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia losowego 

objętego ochroną ubezpieczeniową 

Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia losowego objętego ochroną 

ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń: 

1) Informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są one osobami 

występującymi z tym zawiadomieniem oraz 

2) Podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia losowego, 

zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także 

3) Informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta 

wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia 

postępowania. 

Postępowanie likwidacyjne 

Istotą postępowania likwidacyjnego jest ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z 

tytułu wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową. Postępowanie 

likwidacyjne jest inicjowane zawiadomieniem o wystąpieniu zdarzenia losowego, które jest objęte 

ochroną ubezpieczeniową.  
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Na postępowanie likwidacyjne składają się takie czynności, jak: 

1) Ustalenie stanu faktycznego zdarzenia losowego, 

2) Ustalenie zasadności zgłoszonych roszczeń, 

3) Ustalenie wysokości odszkodowania lub świadczenia. 

Jeżeli w terminach określonych w ustawie lub w umowie zakład ubezpieczeń nie wypłaci 

odszkodowania lub świadczenia, zawiadamia na piśmie: 

1) Osobę zgłaszającą roszczenie,  

2) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, 

w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie 

- o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca 

bezsporną część świadczenia. 

Pisemne obowiązki informacyjne względem wymienionych podmiotów ciążą na zakładzie 

ubezpieczeń w przypadku kiedy odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje 

w innej wysokości niż określone w zgłoszonym roszczeniu. Zakład ubezpieczeń wskazuje przy tym na 

okoliczność oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 

świadczenia. Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

Zakład ubezpieczeń udostępnia ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie występującej 

z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje i dokumenty gromadzone 

w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub ustalenia wysokości odszkodowania lub 

świadczenia. Zakład ubezpieczeń przechowuje informacje i dokumenty, do czasu upływu terminu 

przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia. 

 

Autor: Rafał Kuźma  

Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

1
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

3. Kontrola przedsiębiorcy 

Przedsiębiorca w toku prowadzonej przez siebie działalności może zostać poddany kontroli ze 

strony różnych organów administracji publicznej. Warto, by był świadomy zarówno praw, jakie mu 

przysługują w związku z prowadzoną kontrolą, jak również ciążących na nim obowiązków. 

Podstawa prawna 

Aktem prawnym, który reguluje podstawowe zasady przeprowadzania kontroli 

u przedsiębiorców jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej: Ustawa). Stosuje 

się ją zarówno do kontroli przeprowadzanych w sposób tradycyjny, jak i w formule zdalnej, która 

została wprowadzona w związku z sytuacją epidemiczną, w celu ograniczenia ryzyka zarażenia 

wirusem Sars-CoV-2. W przypadku kontroli przeprowadzanych przez niektóre organy administracji 

publicznej, zastosowanie mogą mieć również ustawy odrębne, określające specyficzne zasady 

przeprowadzania danych kontroli. 

Organy kontroli 

Wśród podmiotów, które uprawnione są do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców, należy 

wymienić: 

1. Państwową Inspekcję Pracy, 
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
3. KRUS, 
4. Urząd Skarbowy, 
5. Urząd Celno-Skarbowy, 
6. Państwową Inspekcję Sanitarną, 
7. Inspekcję Handlową, 
8. Główny Inspektorat Weterynarii, 
9. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
10. Organy udzielające koncesje, 
11. Organy prowadzące rejestr działalności regulowanej, 
12. Straż Graniczną, 
13. Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
14. Inspekcję Ochrony Środowiska, 
15. Państwową Straż Pożarną. 

W Polsce funkcjonuje spora ilość organów, które mogą wszcząć postępowanie kontrolne 
przeciwko danemu przedsiębiorcy. Niezależnie od tego, komu przypadnie takie zadanie, zasady 
regulujące nadzór działalności gospodarczej są w każdym przypadku bardzo podobne. 

 
Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli 

Zasadą jest, że kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy 

prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Sposób 

przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny. Celem takiej analizy jest 

ograniczenie liczby i zakresu kontroli przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko 

naruszenia prawa lub nie stwierdzono u nich wcześniej naruszeń przepisów. Od wcześniejszego 
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dokonania analizy można odstąpić między innymi w przypadku, gdy organ kontroli np. poweźmie 

uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 

Zawiadomienie i czynności kontrolne 

Zasadą jest, iż przedsiębiorca powinien zostać powiadomiony o zamiarze wszczęcia 

kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 

30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia zawiadomienia, wymagane jest ponowne zawiadomienie. Na wniosek 

przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia. 

Warto zaznaczyć, że zawiadomienie powinno precyzować m.in. zakres przedmiotowy 

kontroli. Jest to informacja, która powinna pozwolić przedsiębiorcy na wstępne przygotowanie się 

do wszczętej kontroli, a także na weryfikację, czy czynności kontrolne mieszczą się w zakresie 

prowadzonej kontroli. 

W Ustawie przewidziano szereg wyjątków od obowiązku zawiadamiania przedsiębiorcy 

o zamiarze wszczęcia kontroli. Organ nie musi dokonywać zawiadomienia na przykład, gdy: 

– przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub 

wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, 

– przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub 

środowiska, 

– przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane 

adresy było bezskuteczne lub utrudnione. 

Co do zasady czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez 

niego upoważnionej. Ustalenia kontroli zamieszcza się w protokole kontroli. Czynności kontrolne 

mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli (albo osoby niebędące pracownikami 

organu kontroli, jeżeli odrębne przepisy przewidują taką możliwość) po okazaniu przedsiębiorcy albo 

osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich 

czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Zakres kontroli nie może 

wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu. 

W celu przygotowania się do kontroli przedsiębiorca powinien przeanalizować otrzymane 

zawiadomienie o wszczęciu kontroli, żeby dowiedzieć się, jaki organ będzie przeprowadzał kontrolę 

i jaki będzie zakres przedmiotowy tej kontroli. Następnie istotne jest zebranie i weryfikacja 

dokumentacji objętej zakresem kontroli oraz przygotowanie jej do przekazania osobie kontrolującej. 

Jeśli kontrola będzie odbywać się w siedzibie przedsiębiorcy, należy przygotować warunki do jej 

wykonania, na przykład przez udostępnienie kontrolującym osobnego pomieszczenia. Przedsiębiorca 

powinien również uprzedzić pracowników o planowanej kontroli, aby umożliwić im przygotowanie się 

do odpowiedzi na ewentualne pytania kontrolujących. 
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Czas trwania kontroli 

Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym jest 

uzależniony od jego wielkości i nie może przekraczać: 

1. 12 dni roboczych – w przypadku mikroprzedsiębiorców; 

2. 18 dni roboczych – w przypadku małych przedsiębiorców; 

3. 24 dni roboczych – w przypadku średnich przedsiębiorców; 

4. 48 dni roboczych – w przypadku pozostałych przedsiębiorców. 

W Ustawie zostały wskazane sytuacje, w których nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące 

maksymalnego czasu kontroli, takie jak niezbędność przeprowadzenia kontroli dla przeciwdziałania 

popełnieniu przestępstwa uzasadnianie kontroli bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub 

środowiska. 

Jeśli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można 

przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku 

kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie 

wlicza się do maksymalnego czasu kontroli. 

Organy kontroli nie mogą równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli 

działalności przedsiębiorcy poza wyjątkami wskazanymi w Ustawie. Zasadą jest również brak 

możliwości przeprowadzenia kontroli w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli 

objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ. 

Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania 

dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub 

poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, 

jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane 

sprawnie i bez większego wpływu na prowadzoną działalność. Z przeprowadzonych czynności 

sporządza się protokół, wobec którego przedsiębiorca może wnieść sprzeciw (dotyczy to także 

sposobu prowadzenia czynności kontrolnych). 

Sprzeciw i odszkodowanie 

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że w przypadku podjęcia i wykonywania przez organ 

kontroli czynności z naruszeniem przepisów wskazanych w Ustawie – między innymi w przypadku 

prowadzenia kontroli bez zawiadomienia, braku prawidłowego upoważnienia do prowadzenia 

kontroli, prowadzenia czynności kontrolnych podczas nieobecności przedsiębiorcy – może wnieść 

sprzeciw. Sprzeciw wnosi się na piśmie do organu kontroli, którego czynności sprzeciw dotyczy. 

O jego wniesieniu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. Sprzeciw wymaga 

uzasadnienia. 

Na wniesienie sprzeciwu przedsiębiorca ma trzy dni robocze od dnia wszczęcia kontroli przez 

organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu. Organ kontroli w terminie trzech 

dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o: 
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– odstąpieniu od czynności kontrolnych, 

– kontynuowaniu czynności kontrolnych. 

Nierozpatrzenie sprzeciwu w tym terminie jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez 

organ właściwy postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych. Przedsiębiorcy, który poniósł 

szkodę na skutek wykonania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje 

odszkodowanie. 

Istotne jest, że dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem 

przepisów ustawy lub z naruszeniem innych przepisów prawa w zakresie kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić 

dowodu w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym 

dotyczącym przedsiębiorcy. 

 

Autor: Rafał Kuźma  

Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator 
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4. Potrącenia komornicze z rent i emerytur 

Komornik zjawia się w domu lub w miejscu pracy dłużnika w momencie, gdy po tym, jak wierzyciele 

skierują sprawę długów do sądu, ten wyda odpowiednie orzeczenie. Na jego podstawie uruchamiana 

jest windykacja komornicza. 

Jak działa komornik 

W myśl art. 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej komornik sądowy jest urzędnikiem 

państwowym wykonującym zawód zaufania publicznego. Reprezentuje państwo polskie i podczas 

egzekwowania długu, do czego jest powołany, będzie chroniony jak każdy inny funkcjonariusz 

publiczny. 

Komornik ma swój rewir określony przy danym sądzie rejonowym i prowadzi działania na 

mocy ustawy o komornikach sądowych. To główne źródło wiedzy dotyczące praw i obowiązków oraz 

ograniczeń w wykonywaniu tego zawodu. Wynagrodzenie komornika zależy od skuteczności. Zarabia 

on wtedy, gdy rzeczywiście wyegzekwuje zasądzoną przez sąd należność. Jeśli się to nie uda, koszty 

prowadzonego postępowania musi pokryć we własnym zakresie. 

Wszystkie kompetencje komornika określone zostały we wspomnianej ustawie, która 

uwzględnia również katalog czynności, jakich nie może on się dopuścić. Jeżeli chodzi o szybkość 

działania funkcjonariusza, zależy to od tego kiedy wierzyciel skieruje do sądu pozew i zostanie 

wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po wygraniu przez niego sprawy sąd wydaje tytuł wykonawczy, 

który dopiero pozwala na zaangażowanie komornika sądowego do odzyskania długu. 

Komornik prowadzący egzekucję ma określone obowiązki. Może zająć część wynagrodzenia 

pracownika, ale jednocześnie ma obowiązek wysłania do niego i jego pracodawcy odpisu pisma o 

zajęciu komorniczym. Wówczas na zatrudniającym spoczywa obowiązek dopełnienia szeregu 

formalności, które pozwolą komornikowi zająć część pensji pracowniczej. Komornik przekazuje 

pracodawcy dłużnika pismo o zajęciu wynagrodzenia wraz z odwołaniem się do wyroku sądu 

zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Organ egzekucyjny wezwie pracodawcę, by nie dokonywał 

wypłaty zajętej części wynagrodzenia zatrudnionego, ale przekazał ją komornikowi. Emeryci i renciści 

również mogą być dłużnikami zalegającymi z zapłatą np. za czynsz czy raty za kredyt gotówkowy. Ich 

świadczenia nie są niestety wolne od potrąceń komorniczych. 

Nieuregulowane zobowiązania emeryta 

Jeżeli dana osoba nie spłaca kredytu bankowego, zalega z ratami albo z opłatami za 

mieszkanie, to w takiej sytuacji może otrzymać niższą niż zwykle emeryturę. Ze świadczenia 

emerytalnego mogą być bowiem potrącane długi czy inne nieuregulowane należności. Emeryci są 

łatwym celem dla komornika, bo ściągnięcie długu z ich świadczenia jest bardzo proste. Kiedy nie 

dają rady spłacać zobowiązań, sprawa trafia do sądu, a sąd wystawia nakaz zapłaty. Jeśli emeryt nie 

ureguluje swoich zobowiązań, nakaz staje się prawomocny i do akcji wkracza komornik - wysyła do 

ZUS/KRUS wniosek o zajęcie emerytury. 
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Przy egzekucji emerytur obowiązują dwa limity potrąceń:  

1) maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia - stanowi ją odpowiedni procent kwoty 

świadczenia brutto - czyli, jaki procent emerytury może zabrać;  

2) kwota wolna od potrąceń – czyli, ile pieniędzy z emerytury musi zostać. 

Co istotne, jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych 

należności z tytułu podatku dochodowego wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia 

wolna od potrąceń i egzekucji, komornik nie może dokonywać żadnych potrąceń i egzekucji. 

Wpływ rodzaju zadłużenia na wysokość potrącenia 

Wysokość potrąceń zależy od rodzaju zadłużenia. Przy egzekucji świadczeń 

niealimentacyjnych (np. kredytów) – komornik może zająć jednorazowo maksymalnie 25 % kwoty 

emerytury brutto. Z tytułu świadczeń alimentacyjnych (egzekwowanych na mocy tytułów 

wykonawczych oraz potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego 

tytułu wykonawczego) – komornik może zająć nawet 60 % kwoty emerytury brutto. 

Kwota wolna od potrąceń 

Zgodnie z prawem, komornik nie może zająć całej kwoty emerytury czy renty, może jednak 

zmniejszyć twoje świadczenie (w zależności od rodzaju płatności). Dokonując zajęcia, zawsze musi 

pozostawić na koncie dłużnika kwotę wolną od potrąceń, czyli niezbędne minimum, które pozwoli 

mu spełniać podstawowe potrzeby życiowe. 

Kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji wynoszą do 1 marca 2022 roku:  

1) 916,07 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż 

świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami);  

2) 732,05 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej;  

3) 555,19 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych;  

4) 222,07 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób 

uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-

leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych. 

Należy pamiętać, iż kwoty wolne od potrąceń są waloryzowane co roku na takich samych 

zasadach jak emerytury i renty. Od 1 marca 2022 roku zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacji, 

który według założeń rządu ma wynieść 4,89 proc. Jednak ze względu na stale rosnącą inflację 

i wzrost płac wskaźnik ten będzie wyższy. Ostatecznie będzie podany w lutym 2022. 

Ponadto, co ważne na poczet zadłużenia komornik może zabrać jednorazowo najwyżej 25 % 

świadczenia, ale musi pozostawić tzw. kwotę wolną od zajęć. Jeśli jednak dana osoba zalega 

z alimentami, komornik może zająć aż 60% emerytury, ale i wtedy musi zostawić kwotę wolną od 

zajęć. 
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13 emerytura wolna od zajęć komorniczych 

Komornik nie może dokonywać potrąceń z tzw. „trzynastki”. Dodatkowe świadczenie jest 

wypłacane z urzędu, w takiej formie, w jakiej pobierana jest emerytura. Z kwoty świadczenia nie są 

dokonywane potrącenia i egzekucje, świadczenie nie jest też wliczane do dochodu. 

Jak ZUS wylicza potrącenia z emerytury 

Każda osoba może samodzielnie obliczyć sobie, ile ZUS zabierze jej z emerytury na poczet 

egzekucji komorniczej. ZUS obliczając kwotę, która może być przekazana komornikowi, najpierw 

odlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych 

i inne należności z tego tytułu. Potem - w zależności od rodzaju zadłużenia - ustala, jaki jest 

maksymalny procent potrącenia. Kwotę, która wyszła, odejmuje się od kwoty netto emerytury i to, co 

zostanie, wypłacane jest emerytowi. 

Skarga na komornika 

Zdarza się, że działania komornika bywają niezgodne z prawem i jedyną szansą na 

zastopowanie komornika i cofnięcie jego działań jest skarga na jego czynności. Skargę wnosi się do 

sądu za pośrednictwem zaskarżanego komornika, na urzędowym formularzu, który to druk komornik 

ma obowiązek doręczyć dłużnikowi. Skarga powinna być złożona najpóźniej do siedmiu dni od: 

 wykonania czynności przez komornika, 

 zaniechania jednej z wymaganych czynności komorniczych, 

 otrzymania zawiadomienia o czynności komornika, 

 dnia, w którym dana czynność powinna być wykonana (ta zasada obowiązuje, gdy 

skarżący nie otrzymał lub nie mógł otrzymać zawiadomienia o czynności komornika). 

Opłata od skargi wynosi 50 zł. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi 

powinien sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności albo przyczyn jej zaniechania i przekazać je 

wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu. Może też przyznać rację skarżącemu 

i uwzględnić skargę. Wówczas sąd nie będzie jej rozpoznawał, a skarżący nie poniesie żadnych 

kosztów. Należy pamiętać, że wniesienie, skargi nie wstrzymuje ani postępowania egzekucyjnego, ani 

wykonania zaskarżonej czynności. 

Sposoby na uniknięcie zajęcia komorniczego 

Jeśli dana osoba ma długi, których nie spłaca, musi liczyć się z tym, że z czasem może ją 

odwiedzić komornik. Istnieją jednak możliwości aby uniknąć zajęcia komorniczego, nie jest to jednak 

proste. ponieważ temu funkcjonariuszowi zależy na tym, aby szybko i skutecznie wyegzekwować 

długi zgłoszone przez wierzycieli. Na tym też zarabia. Można jednak rozpocząć negocjacje 

z wierzycielem, kiedy jeszcze nie było postępowania w sądzie. Jeśli jednak już się ono odbyło 

i komornik został powiadomiony oraz wszczął postępowanie egzekucyjne, jedyne, co można zrobić, 

to jak najszybciej spłacić swoje długi. 

Komornik zawsze musi prowadzić egzekucję zgodnie z wydanym przez sąd tytułem 

wykonawczym. W pewnych sytuacjach komornik może zwrócić pieniądze, jakie zabrał. Nie zawsze 

jednak będzie to możliwe. W sytuacji, gdy dokumenty z sądu były wysyłane na nieaktualny lub 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

8
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

niewłaściwy adres, można wznowić postępowanie w celu odzyskania pieniędzy, jakie zabrał 

komornik. 

 

Autor: Rafał Kuźma  

Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator 
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5. Pozyskiwanie drewna z lasu 

Las pełni wiele niezwykle ważnych funkcji. Większość z nas postrzega las jako miejsce do 

relaksu, wypoczynku gdzie wśród szumu drzew i śpiewu ptaków można spędzać czas. Jest to tylko 

jedna z wielu funkcji jaką pełni w naszym życiu – społeczna. Pozyskanie drewna w Lasach 

Państwowych to bardzo przemyślany proces. Odbywa się zgodnie z określonymi  standardami 

ekologicznej gospodarki, podpartymi wieloletnimi wynikami badań naukowych oraz często 

wielopokoleniowemu doświadczeniu leśników. Jego założenia i kierunek oraz rozmiar są w oparciu 

o 10- letnie zapisy w planach urządzenie lasu, zatwierdzonych przez właściwego ministra.  

Nabycie drewna w Lasach Państwowych 

Sprzedaż drewna w nadleśnictwach odbywa się zgodnie z zarządzeniem dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych. Dla klientów pragnących zakupić większe ilości drewna, 
prowadzących działalność gospodarczą (związaną z przerobem drewna) sprzedaż odbywa się 

poprzez Portal Leśno-Drzewny, na którym nabywcy po zarejestrowaniu się składają swoje 
oferty zakupu. Nadleśnictwa dodatkowo organizują przetargi na drewno w serwisie www.e-
drewno.pl, w których mogą brać udział zarówno firmy jak i osoby fizyczne. 

Dla klientów detalicznych każde nadleśnictwo posiada w sprzedaży drewno opałowe 
i drobne ilości drewna użytkowego (żerdzie, papierówka, kopalniak, czasem słupki 

grodzeniowe). Sprzedaż detaliczna odbywa się tylko na podstawie gotówkowej zapłaty za 
drewno przed wydaniem go z lasu. Zajmują się nią leśniczowie w swoich kancelariach 
w wyznaczone dni tygodnia. Jest też możliwość zakupu drewna w biurze nadleśnictwa. 

Także w każdym leśnictwie jest możliwość samodzielnego wyrobienia i zakupienia 
drobnicy czy trzebionki opałowej w atrakcyjnych cenach (drewno PKN) według lokalnie 
ustalonych zasad. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdej leśniczówce. 

 
Usuwanie powalonych gałęzi z lasu 

Co do zasady, powalonych gałęzi nie powinno usuwać się z lasu, bowiem stanowią one często 

siedlisko dla grzybów, porostów, a także owadów i większych zwierząt. Usuwanie gałęzi z drzewa 

może stanowić zarówno wykroczenie - jako niszczenie lub uszkadzanie drzew. Podstawą prawną 

powyższych regulacji jest ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Pozyskiwanie drewna w sposób 

opisany powyżej, stanowi wykroczenie i podlega ukaraniu grzywną do 250 zł grzywny. Do kary 

naliczana jest kwota, którą skradziono, czyli np. 6 zł. Natomiast usuwanie gałęzi z drzewa może 

stanowić zarówno wykroczenie - jako niszczenie lub uszkadzanie drzew (art. 30 ust. 1 pkt 5 u.l.), jak 

i zabieg pielęgnacyjny - gdy usuwane są np. obumarłe lub nadłamane gałęzie stanowiące zagrożenie 

dla ludzi lub ekosystemu leśnego. 

Należy zwrócić uwagę, iż na właścicielu lasu ciąży obowiązek prowadzenia racjonalnej 

gospodarki leśnej, w związku z czym mając na względzie pielęgnację i ochronę lasu, nie tylko może, 

ale powinien usuwać gałęzie z lasu w odległości 30 metrów od torów kolejowych lub dróg, bowiem 

zalegające gałęzie - jako materiał palny - mogą być przyczyną powstawania pożarów w lesie. 
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Jeżeli zaś chodzi o gałęzie leżące w innych miejscach, to te nie powinny być usuwane, gdyż 

duże konary drzew wzbogacają strukturę środowiska leśnego, wpływając pozytywnie na retencję 

wody w systemie i opóźnienie spływu znacznej ilości wód opadowych z terenu leśnego. Martwe 

drewno wzbogaca również środowisko leśne w składniki pokarmowe, szczególnie związki azotowe 

potrzebne do wzrostu roślin. Tego rodzaju gałęzie powinny być pozostawione. Także nie powinny być 

usuwane gałęzie z drzew, jeżeli ich pozostawienie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi 

lub nie zagraża gatunkom i siedliskom. Jednakże na gruncie ustawy o lasach, nie ma bezwzględnego 

zakazu ani zbierania gałęzi (chrustu) w przypadku lasów prywatnych, które nie podlegają zresztą 

cechowaniu, a zatem właściciel lasu może czerpać tego rodzaju pożytki z własnego lasu. Musi 

jednocześnie mieć na względzie, że w przypadku obcinania gałęzi drzew może być mu postawiony 

zarzut niszczenia lub uszkadzania drzew, jeżeli nie udowodni, że był to zabieg pielęgnacyjny albo 

usunięcie gałęzi (dolnych konarów) wynikało z powodowania przez nie zagrożenia dla ludzi lub 

środowiska. 

Prawnokarna ochrona lasu i drzew 

W ramach ochrony prawnokarnej przyrody ustawodawca zdecydował się objąć ochroną las 

oraz drzewa w nim rosnące. W związku z powyższym zabroniony jest czyn polegający na wyrębie, 

kradzieży lub przywłaszczeniu drzewa. Zgodnie z treścią art. 120 Kodeksu wykroczeń: Kto w celu 

przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu 

drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 500 złotych, podlega karze 

aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Należy wskazać, iż wartość drzewa ustala się na 

podstawie cen rynkowych obowiązujących w momencie powalenia lub wyrąbania drzewa. Wskazane 

wykroczenie może być popełnione tylko umyślnie i z zamiarem bezpośrednim. Należy podkreślić, iż 

karalne są wszystkie możliwe formy stadialne popełnienia tego wykroczenia tj. karalne jest nie tylko 

samo sprawstwo, ale również usiłowanie dokonania czynu oraz podżeganie i pomocnictwo w jego 

popełnieniu. Dodatkowo należy wskazać, iż wykroczenie to może być popełnione tylko w cudzym 

lesie. W przedmiocie tego jak należy rozumieć pojęcie drzewa (w sensie prawnym) wypowiedział się 

Sąd Najwyższy, który wskazał, iż pojęcie "drzewa", o którym mowa w art. 290 § 2 Kodeksu karnego 

oraz w art. 120 Kodeksu wykroczeń dotyczy drzewa w stanie surowym, tj. takim, w jakim pozostało 

w lesie po wyrąbaniu lub powaleniu. W razie przerobienia takiego wyrąbanego lub powalonego 

drzewa na materiał budowlany lub inny materiał użytkowy, drzewo otrzymuje już inną postać (np. 

drewna) i inną wartość, traci postać drzewa, o którym mowa w wymienionych przepisach (wyrok SN 

z 03.09.2009 r. OSNKW 2010/2/16. teza 1). Należy uzupełniająco wskazać, iż kradzież lub 

przywłaszczenie takiego drzewa przerobionego na materiał budowlany stanowi czyn zabroniony – 

przestępstwo kradzieży (art. 278 § 1 lub 3 Kodeksu karnego) lub wykroczenia kradzieży (art. 119 § 1 

Kodeks wykroczeń). 

Natomiast zgodnie z art. 158 Kodeksu wykroczeń, właściciel lub posiadacz lasu, który 

dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu 

drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją 

określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze 

grzywny. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego 

drewna. Należy podkreślić, że w lasach prywatnych pozyskiwanie drewna z własnego lasu jest 

możliwe, gdy jest to zgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu albo na podstawie decyzji 

starosty zastępującej plan. 
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Kradzież leśna 

Należy wskazać, iż czynnością wyrąbania drzewa jest odłączenie go od podłoża, na którym 

jest ukorzenione. Czynności tej można dokonać na wiele sposobów np.: za pomocą piły, siekiery. 

Przedmiotem wykonawczym przestępstwa kradzieży leśnej jest drzewo rosnące w lesie. Kradzież 

leśna jest objęta przepołowieniem. Jeśli wartość drzewa nie przekracza określonego ustawowo progu 

omawiany czyn stanowi wykroczenie z art. 120 § 1 KW, który obejmuje nadto kradzież 

i przywłaszczenie drzewa wyrąbanego lub powalonego do wskazanego progu wartości (wyr. SN z 

23.4.2015 r., V KK 50/15, KZS 2015, Nr 7–8, poz. 46). Do 14.11.2018 r. próg ten wynosił 1/4 

minimalnego wynagrodzenia. Od 15.11.2018 r. kryterium przepołowienia uległo zmianie. Na mocy 

ustawy z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2077) powrócono do progu kwotowego, który został określony na poziomie 500 zł. 

Czynność sprawcza kradzieży leśnej, określona słowami "dopuszcza się wyrębu", interpretowana jest 

jako "każdy sposób odłączenia drzewa od podłoża, z którym jest połączone za pomocą korzeni", 

w tym nie tylko wyrąbanie za pomocą siekiery, ale też ścięcie piłą, wykopanie, wyłamanie, wyrwanie 

z korzeniami. Przestępstwo kradzieży leśnej uznawane jest za skutkowe. Jego dokonanie następuje 

w momencie odłączenia drzewa od podłoża. Dalsze zachowania sprawcy nie należą do znamion 

kradzieży leśnej. Jeśli sprawca drzewo wyrąbie i zabierze, dokonuje dwóch czynów, z których 

pierwszy jest kradzieżą leśną, a drugi – kradzieżą zwykłą. Należałoby rozważyć uznanie pierwszego 

z nich za czyn współukarany uprzedni albo obydwu za czyn ciągły (art. 12 k.k.). Do znamion 

przestępstwa kradzieży leśnej należy miejsce określone jako "las", co oznacza, że wyrąb drzewa 

w innym miejscu nie może być kwalifikowany z art. 290 § 1 k.k.. Znaczenie tego pojęcia należałoby 

ustalać na podstawie z art. 3 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze 

zm.). Przestępstwo kradzieży leśnej może być popełnione tylko umyślnie, a przy tym należy do 

przestępstw kierunkowych, znamiennych celem, którego treścią jest przywłaszczenie wyrąbanego 

drzewa. W razie braku takiego celu wyrąb drzewa w cudzym lesie bez zgody uprawnionego 

należałoby oceniać na podstawie art. 288 § 1–2 k.k.. 

Ustawowe zagrożenie karą za kradzież leśną określone zostało za pomocą odesłania do 

sankcji przewidzianej za kradzież z art. 278 § 1 k.k.. Omawiane przestępstwo jest więc zagrożone karą 

od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Wydaje się, że odesłanie dotyczy też wypadku mniejszej 

wagi kradzieży, ponieważ ustawodawca nie wskazał konkretnego przepisu, lecz odwołał się do 

kradzieży nazwowo. W art. 290 § 2 k.k. ustawodawca przewidział obligatoryjną nawiązkę orzekaną na 

rzecz pokrzywdzonego. Przepis ten ma zastosowanie nie tylko do kradzieży leśnej, lecz także do 

kradzieży drzewa wcześniej wyrąbanego lub powalonego (art. 278 k.k.), przy czym dotyczy wyłącznie 

drzewa w stanie surowym, które nie zostało jeszcze przerobione na materiał budowlany lub 

użytkowy (wyr. SN z 3.9.2009 r., V KK 171/09, OSNKW 2010, Nr 2, poz. 16; wyr. SN z 6.2.2014 r., III KK 

482/13, Prok. i Pr. – wkł. 2014, Nr 5, poz. 22). Przesłanką orzeczenia nawiązki jest skazanie sprawcy za 

jedno z wymienionych przestępstw, toteż nie ma ona zastosowania w przypadku warunkowego 

umorzenia postępowania (uchw. SN z 18.11.1992 r., I KZP 36/92, OSNKW 1993, Nr 1–2, poz. 4; wyr. 

SN z 11.1.2005 r., IV KK 390/04, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 74; wyr. SN z 30.9.2002 r., III KK 266/02, 

Legalis). 
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Cechowanie i legalizacja drewna w przypadku współwłasności lasu 

W Polsce niewątpliwie dominują lasy będące własnością Skarbu Państwa. Jednakże sporo 

terenów leśnych znajduje się też w rękach prywatnych. Zgodnie z ustawa o lasach – nadzór nad 

gospodarką leśną prowadzoną w tych lasach sprawują starostowie, którzy jednak w drodze 

porozumienia, mogą powierzyć prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właściwemu miejscowo 

Nadleśniczemu. Bardzo często przedmiotem takiego powierzenia jest cechowanie i legalizacja 

drewna. 

Zgodnie z art. 14a ust. 3 ustawy o lasach: „Drewno pozyskane w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument 

stwierdzający legalność pozyskania drewna.” W przypadku przerzucenia tej czynności na 

Nadleśniczego właściwego Nadleśnictwa – jest ona wykonywana przez pracowników Nadleśnictwa, 

mającym w zakresie kompetencji sprawowanie pieczy nad lasami prywatnymi. 

Jeżeli właścicielem nieruchomości leśnej jest jedna osoba – sprawa jest (przynajmniej 

w teorii) łatwa i przyjemna. Właściciel pozyskuje drewno, następnie występuje o jego ocechowanie 

(czyli o trwałe umieszczenie na pozyskanym drewnie znaku graficznego, literowego lub cyfrowego 

oraz kolejnego numeru sztuki albo numeru stosu drewna) oraz o wydanie świadectwa legalności 

pozyskania drewna. Jednakże jeżeli las ma więcej niż jednego właściciela, to sytuacja nieco nam się 

komplikuje. 

Wycinka drzew, a następnie pozyskanie i zalegalizowanie drewna traktowane są bowiem jako 

czynności przekraczające zwykły zarząd nad rzeczą, a więc wymagają zgody wszystkich 

współwłaścicieli. 

Takie stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 lipca 2012 r. 

(sygn. akt: II OSK 773/11): „Zasadnie również zaakceptował Sąd Wojewódzki stanowisko organu 

odwoławczego, zgodnie z którym w przypadku gdy las stanowi współwłasność kilku osób to 

pozyskiwanie drewna i wystąpienie o świadectwo legalności w trybie art. 14a ust. 3 ustawy o lasach 

stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd w myśl art. 199 k.c. i wymaga zgody wszystkich 

współwłaścicieli bądź zastępującego taką zgodę orzeczenia sądu. Zaznaczyć należy, że drzewa 

rosnące na działkach leśnych stanowią części składowe nieruchomości (art. 48 k.c..), a zatem 

współwłasność nieruchomości rozciąga się na części składowe. Drzewo pozyskane z lasu stanowi 

z kolei pożytki, w rozumieniu art. 53 § 1 k.c.. Pobieranie zaś pożytków jest niewątpliwie atrybutem 

prawa do rzeczy. Jeżeli zatem las objęty jest współwłasnością, to również drzewa wycięte z tego lasu 

stanowią rzecz wspólną przysługującą wszystkim współwłaścicielom. Zgodnie z art. 207 k.c.. pożytki 

i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów. 

[…] Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 14a ust. 3 cyt. ustawy, drewno pozyskane w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu 

dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna. 

Właściwa wykładnia przytoczonego przepisu prowadzi do wniosku, że stwierdzenie legalności 

pozyskania drewna przez właściwy organ dokonywane jest w znaczeniu przedmiotowym 

i podmiotowym. Oznacza to, że organ nie tylko stwierdza legalność pozyskanego drewna w zakresie 

ilości drzew oraz ich pochodzenia z oznaczonej nieruchomości, ale też sprawdza czy drewno 

pozyskane zostało przez osobę uprawnioną, tj. właściciela. Oczywiście jeżeli las, z którego drewno 
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zostało pozyskane, stanowi współwłasność, to uwzględnione muszą być przepisy Kodeksu cywilnego 

stanowiące o rozporządzaniu rzeczą wspólną i czynnościach przekraczających zakres zwykłego 

zarządu (art. 199, 201 k.c..). 

Potwierdzeniem tego jest regulacja rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z 24 lutego 1998 r. (Dz.U. 1998 Nr 36, poz. 201 ze zm.) określającego wzór 

świadectwa legalności pozyskania drewna, w którym wyraźnie przewidziano wpisy dotyczące nie 

tylko położenia lasu (miejscowość, numery działek), ale też wskazanie osób, którzy są właścicielami 

lub współwłaścicielami nieruchomości leśnej. Jeżeli więc w świadectwie musi być wpis co do tego, czy 

nieruchomość leśna stanowi własność jednej osoby, czy współwłasność kilku osób, to organ ma 

obowiązek dokonać w tym zakresie ustaleń, na podstawie stosownych dokumentów. W kontekście 

poczynionych uwag trudno uznać za dopuszczalne wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna 

jednemu ze współwłaścicieli lasu, nielegitymującego się zgodą pozostałych współwłaścicieli bądź 

wymaganym orzeczeniem sądowym. Zasadnie zatem organ odwoławczy wskazał na obowiązek 

uzupełnienia wniosku przez skarżącego, przez przedłożenie dokumentów wykazujących jego 

uprawnienie do pozyskania drewna i uzyskania świadectwa legalności.” 

Czynności zwykłego zarządu 

Trudno sformułować jedną definicję, bo będą się one różnić w przypadku różnorakich rzeczy, 

niemniej jednak za czynności zwykłego zarządu uważa się działania mające na celu normalną 

eksploatację rzeczy – np. konserwację, ochronę rzeczy, pobieranie z niej dochodów, zwykłe 

korzystanie z rzeczy. Z kolei czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu to w dużym 

uproszczeniu aktywności polegające na zbyciu, obciążeniu rzeczy, ingerencji w jej istotę. 

Dlaczego to rozróżnienie ma takie znaczenie? Dlatego, że zgodnie z art. 201 Kodeksu 

cywilnego do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości 

współwłaścicieli, a w razie braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia 

sądowego do dokonania czynności. Natomiast w razie przekroczenia zwykłego zarządu – niezbędna 

jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a jeśli nie udało się jej osiągnąć, to współwłaściciele, których 

udziały w prawie własności wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia spornej kwestii 

przez sąd, który przy rozstrzyganiu sprawy weźmie pod uwagę cel zamierzonej czynności oraz 

interesy wszystkich współwłaścicieli. 

Jak to przekłada się na pracę leśnika zajmującego się lasami prywatnymi? Otóż przed 

cechowaniem drewna i wydaniem świadectwa legalności pozyskania – powinien on zweryfikować czy 

dana działka leśna ma jednego właściciela czy też może kilku współwłaścicieli. Jeżeli zaistnieje drugi 

z tych wariantów, to powinien zapytać o zgodę wszystkich współwłaścicieli na cechowanie 

i legalizację drewna, a każdego z nich powinien ująć w świadectwie legalności pozyskania drewna, 

zwłaszcza że imiona i nazwiska lub firmy współwłaścicieli znajdują się w księgach wieczystych. Jeśli 

zgoda wszystkich współwłaścicieli nie zostanie przedstawiona – należy powstrzymać się 

z czynnościami cechowania i zalegalizowania drewna do czasu jej otrzymania, tak aby wydane 

świadectwo legalności pozyskania drewna rzeczywiście spełniało swą funkcję. 

Wycinka pomnika przyrody 
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Ustawa o ochronie przyrody przewiduje kilka form ochrony przyrody. Jedną z nich jest 

ustanowienie pomnika przyrody np. w stosunku do drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, 

naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, wyróżniającego się wśród innych tworów 

przyrody. Status pomnika przyrody wiąże się z różnego rodzaju ograniczeniami w usuwaniu 

elementów przyrodniczych objętych tą formą ochrony. Co należy zatem zrobić przed wycinką drzewa 

będącego pomnikiem przyrody, a stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa? 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – pomnik przyrody ustanawia się 

w drodze uchwały rady gminy, na którym dany obiekt się znajduje. Uchwała taka określa nazwę 

danego tworu przyrody lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, 

a w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, 

obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy. Projekt 

opisanej powyżej uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska. 

Zniesienie formy ochrony przyrody również wymaga uchwały rady gminy, której projekt także 

musi być objęty uzgodnieniem, o którym mowa powyżej. Taka uchwała może zostać wydana 

w przypadku wartości przyrodniczych i krajobrazowych, których istnienie decydowało o zastosowaniu 

tej formy ochrony, jak też w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku 

braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. Czy jednak sama 

uchwała eliminuje ewentualny obowiązek uzyskania zezwolenia na wycięcia drzewa? Wydaje się że 

nie, bowiem nie jest to wprost wyrażone w ustawie o ochronie przyrody. 

Należy odróżnić zniesienie formy ochrony przyrody od formalności, których należy dopełnić 

przed wycinką drzewa. Po utracie statusu pomnika przyrody mamy do czynienia – oczywiście 

w rozumieniu przepisów prawa – ze zwykłym drzewem. Zatem należy przeanalizować czy w celu 

usunięcia drzewa musimy uzyskać zezwolenie, czy też będzie możliwe skorzystanie z przewidzianych 

w art. 83f ustawy o ochronie przyrody wyjątków od obowiązku posiadania zezwolenia. O ile 

w przypadku dawnych pomników przyrody rosnących w lasach sytuacja jest prosta w związku 

z brzmieniem art. 83f ust. 1 punkt 4 ustawy o ochronie przyrody, który wprost wskazuje na to, że 

wycinka drzew w lesie nie wymaga zezwolenia, to na pewno warto zapoznać się z ustawą o ochronie 

przyrody w przypadku pomników przyrody na gruntach innych niż lasy w rozumieniu ustawy o lasach. 

 

Autor: Rafał Kuźma  

Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator 

 

 

 

 

 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a2

5
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

6. Roszczenia wobec przewoźnika 

Umowa przewozu 

Umowa przewozu polega na zobowiązaniu przewoźnika w zakresie działalności jego 

przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Należy ona do kategorii 

umów o świadczenie usług. Umowa przewozu jest: 

1. wzajemna 
2. odpłatna 
3. dwustronnie zobowiązująca. 

Umowa przewozu jest regulowana w przepisach art. 774-793 Kodeksu cywilnego. Należy od niej 

odróżnić umowę spedycji jako odrębną umowę nazwaną w Kodeksie. Zwykle ma charakter typowego 

kontraktu i brak jest możliwości indywidualnego kształtowania umowy. Treścią umowy jest trasa 

przewozu, wynagrodzenie dla przewoźnika i przedmiot przewozu. Może występować przedmiot 

umowy przewozu pod postacią osób lub rzeczy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie oferty i jej 

przyjęcie. 

Przewóz osób 

W umowie przewozu osób przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem do przewozu 

osób. Forma umowy przewozu osób nie jest uregulowana żadnymi przepisami. Zgodnie z prawem 

przewozowym zostaje zawarta przez zakup biletu lub zajęcie miejsca w środku transportu. 

Do obowiązków przewoźnika należy: 

1. zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków (bezpieczeństwa, higieny i wygody) 

2. odpowiedzialność za bagaż, który podróżny przewozi - kiedy szkoda wynikła z winy umyślnej 

lub rażącego niedbalstwa przewoźnika 

3. odpowiedzialność za bagaż powierzony mu bezpośrednio - według zasad przewozu rzeczy. 

Przewóz rzeczy 

Umowa przewozu rzeczy polega na zobowiązaniu przewozu towarów za wynagrodzeniem. 

Rzeczy powinny zostać określone w załączniku do umowy. Zawarciem umowy jest przyjęcie przesyłki 

do przewozu i przekazanie listu przewozowego. 

Do obowiązków  wysyłającego należy: 

1. wystawienie listu przewozowego 

2. wydanie wszelkich dokumentów (celne, podatkowe, administracyjne). 

Do obowiązków przewoźnika należy: 

1. niezwłoczne zawiadomienie odbiorcy o nadejściu przesyłki 

2. może oddać przesyłkę innemu przewoźnikowi - ale ponosi za nią odpowiedzialność 
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3. jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki, a wysyłający nie nadeśle wskazówek, 

oddaje przesyłkę na przechowanie, zabezpieczając ją i zawiadamia wysyłającego oraz 

odbiorcę. 

Do obowiązków odbierającego należy zapłata należności wskazanej w liście przewozowym. 

Pojęcie listu przewozowego 

Potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy jest dowodem zawarcia umowy przewozu. 

List przewozowy nie stanowi jedynego dowodu zawarcia umowy i jej treści. Możliwa jest zatem 

realizacja przewozu w ogóle bez wystawienia listu przewozowego. 

 Nadawca składa przewoźnikowi na przesyłkę towarową list przewozowy, a jeżeli przy danym 

rodzaju przewozu jest to powszechnie przyjęte, w inny sposób dostarcza informacji niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przewozu. 

 W liście przewozowym nadawca zamieszcza: 

1) nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej 

umowę; 

2) miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy; 

3) określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia; 

4) inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu 

na warunki danej umowy lub sposobu rozliczeń; 

Jeżeli wartość przewożonych rzeczy nie wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani 

z obowiązującego cennika, nadawca może zadeklarować ich wartość w liście przewozowym. 

Pojęcie kwitu bagażowego 

 Kwit bagażowy jest dokumentem przewozowym, stanowiącym dowód zawarcia przesyłki 

bagażowej. Powinien on zawierać dane odpowiadające przedmiotowo istotnym elementom umowy 

przewozu. Brak wystarczających danych na kwicie nie wpływa na ważność umowy przewozu. Nie jest 

także wymagany podpis przez przewoźnika lub pasażera. 

Przewoźnik ustala masę i liczbę sztuk przesyłki oraz przypadające do zapłaty należności 

przewozowe i w dowód przyjęcia przesyłki do przewozu oraz opłacenia należności wydaje 

podróżnemu kwit bagażowy. Kwit bagażowy powinien zawierać dane niezbędne do ustalenia 

tożsamości przesyłki oraz wysokość należności przewozowych. 

Umowę przewozu przesyłki bagażowej uważa się za zawartą z chwilą przekazania przesyłki 

przewoźnikowi i przyjęcia przez podróżnego kwitu bagażowego. Przewoźnik wydaje przesyłkę 

bagażową posiadaczowi kwitu bagażowego za jego zwrotem i nie jest obowiązany do sprawdzenia, 

czy osoba zgłaszająca się z kwitem bagażowym jest uprawniona do odbioru przesyłki.  

Odpowiedzialność za szkodę w przesyłce 

Jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą 

odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy. Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności 

za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a2

7
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

z powodu ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę. Jeżeli 

przewoźnik na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie 

mogły powstać wskutek ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub 

odbiorcę, domniemywa się, że szkoda z nich wynika. 

Sprawdzenie przesyłki przez przewoźnika 

Przewoźnik może sprawdzić, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym 

w liście przewozowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do 

przewozu na warunkach szczególnych. Sprawdzenia dokonuje się w obecności nadawcy, a jeżeli 

wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje 

sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. Wynik sprawdzenia 

zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole. 

Odmowa przyjęcia rzeczy do przewozu 

Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub 

opakowanie niedostateczne albo niemających wymaganego opakowania. Przewoźnik może uzależnić 

przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom umożliwiającym ich 

prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia, lub opakowanie jest ze śladami 

uszkodzenia, od zamieszczenia przez nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia 

o stanie przesyłki. 

Legitymacja do podnoszenia roszczeń w prawie przewozowym 

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy Prawo przewozowe 

lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu 

drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty. 

Roszczenia z tytułu umowy przewozu przesyłek towarowych przeciwko przewoźnikowi 

przysługują: 

1) o zwrot należności lub jej części – nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, który z nich 

dokonał zapłaty; 

2) o inne roszczenia z tytułu umowy przewozu – nadawcy lub odbiorcy w zależności od tego, 

któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką. 

Umowa o podwykonawstwo  

Przewoźnik może zawrzeć z wykonawcą umowę o podwykonawstwo. W takiej sytuacji, 

przewoźnik przyjmuje na siebie ryzyko związane z posłużeniem się innymi osobami przy 

wykonywaniu obciążającego go zobowiązania. Wyłącza to dopuszczalność powoływania się przez 

niego na brak własnej winy w wyborze, nadzorze czy też dawaniu poleceń, wskazówek itp. 

 Przy tak ukształtowanej odpowiedzialności przewoźnika przyjąć trzeba, że jego 

odpowiedzialność nie sięga dalej niżby on sam wykonywał zobowiązanie i przez swoje zachowanie 

nie doprowadził do satysfakcji kontraktowej wierzyciela. Zwolnienie od odpowiedzialności w takim 

przypadku następuje na takich samych zasadach, na jakich przewoźnik mógłby zwolnić się od 

odpowiedzialności, gdyby zobowiązanie wykonywał sam. 
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Nienależyte wykonanie umowy przez podwykonawcę 

 W przypadku kiedy umowa przewozu zostałaby wykonana nienależycie, a nadawca poniósłby 

szkodę, klient powinien zwrócić się do przewoźnika z którym zawarł umowę przewozu 

z odpowiednim roszczeniem. Jak zostało już wcześniej wskazane, przewoźnik który powierzył 

wykonanie przewozu innemu przewoźnikowi (podwykonawcy) na całej przestrzeni przewozu lub na 

jego części, ponosi odpowiedzialność na ich czynności jak za swoje własne.  

 W pierwszej kolejności należy wówczas złożyć reklamację, a po jej bezskutecznym 

wyczerpaniu- pozew cywilny, pod warunkiem, iż zastrzeżenie szkody w przesyłce klient zgłosił do 

protokołu przewoźnikowi. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające 

się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego 

zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru 

przesyłki.  

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń 

z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; 

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika 

3) ubytek lub uszkodzenie wynikało z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 

4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki 

i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie 

między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. 

 

Autor: Rafał Kuźma  

Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator 
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7. Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

Jednym ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej, jest pobyt w domu pomocy społecznej. W ustawie tej, poza trybem 

kierowania do Domu Pomocy Społecznej, unormowano szczegółowo zagadnienie odpłatności za 

pobyt w tej placówce. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoba wymagająca całodobowej opieki 

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować 

w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

ma prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

A więc o umieszczenie w domu pomocy społecznej ubiegać się może osoba, która jest 

w podeszłym wieku, chora lub niepełnosprawna, która z uwagi na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność nie może funkcjonować w codziennym życiu, a pomoc w formie usług 

opiekuńczych okazuje się niewystarczająca. Najczęściej taką decyzję podejmuje sama osoba 

zainteresowana, jednak decyzja taka podejmowana jest też przez rodzinę lub orzeka o tym sąd 

(rozpoznając wniosek pochodzący od osoby lub pomiotu uprawnionego) w sytuacji, gdy stan tej 

osoby nie pozwala jej na podejmowanie decyzji lub w ogóle wyrażenie swojej woli 

Obowiązanymi do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w pierwszej 

kolejności mieszkaniec domu, w drugiej kolejności małżonek oraz zstępni przed wstępnymi, 

a w ostatniej kolejności gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. 

Ważnym podkreślenia jest to, iż o ile mieszkaniec domu pomocy społecznej sam reguluje opłatę za 

pobyt, to nie ma możliwości obciążenia tą opłatą np. jego dzieci. 

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej ustalana jest do wysokości średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który jest ustalony przez wójta (burmistrza prezydenta 

miasta), starostę lub marszałka województwa w zależności od tego przez kogo prowadzony jest 

konkretny dom pomocy społecznej. 

Niestety pobyt w domu pomocy społecznej jest dość kosztowny. Gdy opłatę za pobyt uiszcza 

sam mieszkaniec, zazwyczaj pobierana jest ona z jego emerytury czy renty. Opata pobierana od 

mieszkańca nie może wynosić więcej niż 70% jego dochodu. Zazwyczaj z racji wysokich opłat za 

pobyt, pobrana część dochodu od pensjonariusza nie jest wystarczająca na pokrycie całości kosztów 

pobytu, co powoduje, iż organ zwraca się do dalszych zobowiązanych o pokrycie różnicy w tym 

koszcie. 

W praktyce, więc najczęściej dojdzie do pobrania 70% wypłaconej pensjonariuszowi 

emerytury bądź renty, co jednak w realiach naszego kraju oraz mając na uwadze wysokość opłaty za 

pobyt, zazwyczaj nie wystarcza na pokrycie jej w całości ze środków pensjonariusza. Wówczas organ 

zwraca się o pokrycie różnicy do dalszych obowiązanych. 
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Jak już zostało wspomniane, za uiszczenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 

zobowiązania są małżonek, zstępni oraz wstępni pensjonariusza, przy czym z tej grupy wyłączone jest 

rodzeństwo. 

 Odpowiedzialność osób zobowiązanych do uiszczania opłat w dalszej kolejności jest jednak 

ograniczona. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, poniesie ona opłatę za pobyt osoby 

jedynie, gdy jej dochód będzie wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej, jednakże kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty za pobyt w domu pomocy 

społecznej nie może być niższa niż 300% tego kryterium. W przypadku osoby w rodzinie, poniesie ona 

opłatę, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

W ostatniej kolejności obowiązana do uiszczenia opłaty za pobyt jest gmina, z której osoba 

została skierowana do domu pomocy społecznej, która pokrywa różnicę między średnim kosztem 

utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane. 

Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu 

w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po 

przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli: 

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, 

ośrodku wsparcia lub innej placówce; 

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, 

niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku 

klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; 

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub 

wynagrodzenia; 

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje 

dziecko; 

5) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na 

podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do 

domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu; 

6) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający 

powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub 

mieszkańca domu. 

Ponadto, osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu 

pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi 

prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, 

że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za 

umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia 

opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby 

zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej. 
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Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których 

mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, oraz działaczy opozycji 

antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, o których mowa w ustawie 

z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 

z powodów politycznych, obowiązanych do wnoszenia opłaty za swój pobyt w domu pomocy 

społecznej można zwolnić, na ich wniosek albo z urzędu, całkowicie albo częściowo z opłaty za pobyt 

w domu pomocy społecznej. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu 

członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz działacza opozycji 

antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych z opłaty za pobyt w domu 

pomocy społecznej albo o odmowie zwolnienia organ bierze pod uwagę możliwości i sytuację 

finansową gminy. 

 

Autor: Tomasz Ignatiuk  

Adwokat/Doradca Obywatelski/Mediator 
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8. Przedawnienie karalności i wykonania kary 

Przedawnienie karalności, jest instytucją prawa karnego polegającą na założeniu, że po 

upływie określonego czasu od popełnienia przestępstwa pociągnięcie sprawy do odpowiedzialności 

za popełniony czyn nie jest celowe. Przedawnienie polega więc na tym, że po spełnieniu ustawowych 

przesłanek odstępuje się od ścigania, orzekania lub wykonania kary wobec sprawcy. 

Ustawodawca wprowadzając przepis dotyczący przedawnienia karalności kierował się 

względami materialnoprawnymi jak i procesowymi. Do tych pierwszych należy założenie, że terminy 

przedawnienia są odpowiednio długie, w zależności od wagi przestępstwa, zaś ich upływ powoduje 

dezaktualizację realizacji celów karania, albowiem z upływem czasu zmniejsza się poczucie krzywdy 

u pokrzywdzonego jak i w odczuciu społeczeństwa, mogą także zmienić się właściwości i warunki 

osobiste sprawcy – co powoduje, że wykonanie kary po znacznym upływie czasu byłoby niecelowe. 

Jeżeli chodzi o względy procesowe, znaczenie tutaj mają przede wszystkim okoliczności związane 

z trudnościami dowodzenia w procesie faktu popełnienia przestępstwa po wielu latach od daty 

popełnienia czynu karalnego. 

Przedawnienie karalności – zostało ujęte w przepisie art. 101 k.k. i oznacza zakaz wszczęcia 

postępowania przeciwko sprawcy, jeżeli od czasu popełnienia czynu upłynęło: 

1) 30 lat – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 

2) 20 lat – gdy czyn stanowi inną zbrodnię, 

3) 15 lat – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 

5 lat, 

4) 10 lat – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 

3 lata, 

5) 5 lat – gdy chodzi o pozostałe występki, 

6) 1 rok – gdy czyn stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego od czasu, gdy 

pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż 

z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. 

Początek biegu terminu przedawnienia karalności przestępstwa rozpoczyna się od czasu 

popełnienia czynu zabronionego. Jeśli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego 

w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. W przypadku 

przestępstwa wieloczynowego (np. znęcanie się) lub czynu ciągłego okres przedawnienia liczy się od 

ostatniej czynności realizującej znamiona zabronionego zachowania się, natomiast przy 

przestępstwach trwałych (np. pozbawienie wolności) przedawnienie rozpoczyna bieg od momentu, 

gdy przerwany został stan bezprawny (np. uwolnienie się osoby bezprawnie pozbawionej wolności). 

Do powyżej przedstawionej zasady ustawodawca wprowadził przewidziane w art. 101 § 4 k.k. 

modyfikacje, polegające na tym, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, przedawnienie karalności 

przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia – w przypadku: 

1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, 

zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności, 
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2) przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy 

treści pornograficzne obejmują udział małoletniego. 

Przedawnienie orzekania – zostało ujęte w przepisie art. 102 k.k. i oznacza zakaz 

wyrokowania po upływie określonego czasu. Następuje jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101 

k.k. wszczęto postępowanie, które nie zostało zakończone w terminie: 

1) 10 lat – gdy czyn stanowi zbrodnię lub występki, 

2) 5 lat – w pozostałych wypadkach. 

Zauważyć jednak trzeba, że ustawodawca w przepisie art. 102 k.k. użył sformułowania „od 

zakończenia tego okresu” – co oznacza, że termin przedawnienia orzekania liczony jest od upływu 

terminu przedawnienia ścigania określonego w przepisie art. 101 k.k. 

Przedawnienie wykonania kary – zostało ujęte w przepisie art. 103 k.k. i oznacza, że nie 

można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło: 

1) 30 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę 

surowszą, 

2) 15 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, 

3) 10 lat - w razie skazania na inną karę. 

Dziesięcioletni termin przedawnienia stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków 

kompensacyjnych oraz przepadku. 

Niezależnie od powyżej wskazanych zasad, ustawodawca wprowadził przepis art. 104 § 1 k.k., 

który reguluje kwestię spoczywania biegu przedawnienia, którego termin nie biegnie, jeżeli przepis 

ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to 

jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego. Przepis stanowiący o spoczywaniu biegu 

przedawnienia ma na względzie jedynie przeszkody natury prawnej wynikające z samej ustawy, które 

nie pozwalają na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego (np. immunitety), a nie 

przeszkody natury faktycznej w rodzaju choroby sprawcy lub niemożności jego ujęcia. 

Spoczywanie biegu przedawnienia zostało również ujęte w przepisie art. 44 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie 

ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich 

zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn. 

Ustawodawca postanowił wprowadzić również wyłączenie stosowania instytucji 

przedawnienia przewidziane w art. 105 k.k., które polega na tym, że: 

1) przepisów art. 101-103 k.k. nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości 

i przestępstw wojennych, 

2) przepisów art. 101-103 k.k. nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa: 

zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia 

wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza 

publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 
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POWIAT  

CHEŁMSKI 

Skutkiem procesowym przedawniania jest zakaz wszczynania postępowania albo nakaz 

umorzenia postępowania już wszczętego, będący negatywną przesłanką procesową określoną 

w przepisie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. 

 

Autor: Tomasz Ignatiuk  

Adwokat/Doradca Obywatelski/Mediator 

 

 

 


