
e-PORADNIK
WYDANIE I/2022

Powiat chełmski

poradnik przygotowany w ramach zadania
publicznego realizowanego 

w formie powierzenia zadania przez 
Zarząd Powiatu Chełmskiego

 

WWW.POMOCPRAWNA.OIC.LUBLIN.PL

WWW.OIC.LUBLIN.PL

WWW.POWIATCHELMSKI.PL



 

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

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

 

 

Publikacja bezpłatna. 

 

E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM -  Nr 143.2021 z dnia 29.12.2021r. pod 

tytułem: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

powiatu chełmskiego w roku 2022 

 

 

Realizator Zadania i Wydawca : 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie 

ul. Gospodarcza 26 

20-213 Lublin 

tel.: (81) 710-46-30  

fax: (81) 746-13-24 

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl 

http://www.oic.lublin.pl 

 

 

Autor artykułu: 

Rafał Kuźma  – Radca Prawny/Doradca obywatelski/Mediator 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, marzec 2022 

 

mailto:sekretariat@oic.lublin.pl
http://www.oic.lublin.pl/


 

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

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

 

Spis treści 

 
1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja 

prawna ..................................................................................................................................................... 3 

2. Depozyt sądowy w KPC ....................................................................................................................... 6 

3. Dodatek osłonowy ............................................................................................................................. 11 

4. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ..................................................................................... 15 

5. Podstawy przetwarzania danych osobowych, RODO ........................................................................ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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
a3

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

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 

 

Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy  

Porady Obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  7:30-11:30 Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka 

b)      wtorek  8:30-12:30 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  

I półrocze 12:00-
16:00                                           
II półrocze 7.30-
11.30 

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 

Porady prawne 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  8:30-12:30 Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin 

b)     wtorek  8:30-12:30 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 
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Zapisy na wizyty: 

1. zapisy pod numerem telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy 

Starostwa Powiatowego w Chełmie 7:30 – 15:30) 

2. za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: 

https://np.ms.gov.pl/zapisy 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 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  

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 
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  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? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

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. Depozyt sądowy w KPC 

Niespełnienie świadczenia w określonym czasie może wiązać się z negatywnymi 

konsekwencjami dla dłużnika tj. zapłatą odsetek, kary umownej czy żądanie naprawienia szkody 

wynikłej ze zwłoki. Dlatego kodeks cywilny wymienia zwłokę wierzyciela jako jedną z przesłanek 

uzasadniających złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. 

Zwłoka wierzyciela 

W myśl art. 486 k.c. wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu: 

1. uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego faktycznie świadczenia, 

2. odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, 

3. oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie. 

Zatem jeżeli dłużnik nie może wykonać świadczenia na czas ze względu na okoliczności za 

które odpowiada wierzyciel, wówczas wierzyciel może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu 

sądowego. Innymi przyczynami uprawniającymi do takiego działania są okoliczności wymienione 

w przepisach kodeksu cywilnego (np. dłużnik nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca 

zamieszkania lub siedziby wierzyciela, wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych czy 

też jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem ) czy przepisach kodeksu postępowania cywilnego 

Przedmiot świadczenia 

Ze względów praktycznych złożenie przedmiotu świadczenie do depozytu sądowego jest 

możliwe jedynie w odniesieniu do niektórych świadczeń. Przepisy wymieniają tutaj przykładowo: 

pieniądze, kosztowności, książeczki oszczędnościowe, dokumenty. 

Skutki złożenia przedmiotu do depozytu 

Ważne złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ma takie same skutki, jak 

spełnienie świadczenia (art. 470 k.c.). Dłużnik może jednak skorzystać z tego trybu (surogatu 

wykonania zobowiązania) jedynie w przypadkach określonych w ustawie, zarówno w Kodeksie 

cywilnym, jak i w przepisach szczególnych. 

Samo złożenie przedmiotu do depozytu nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania, jednakże 

rodzi inne istotne skutki dla dłużnika: zwalnia go to od obowiązku pieczy nad przedmiotem, w razie 

wytoczenia przez wierzyciela powództwa o wykonanie zobowiązania, dłużnik może go odesłać 

z żądaniem świadczenia do depozytu, ustaje obowiązek zapłaty odsetek umownych lub odsetek za 

opóźnienie, ponadto ciężary oraz korzyści związane z rzeczą przechodzą na wierzyciela. 

Natomiast zwolnienie dłużnika od zobowiązania następuje gdy wierzyciel odbierze przedmiot 

świadczenia z depozytu. Jeżeli tego nie zrobi dłużnik może wytoczyć powództwo o ustalenie, że 

złożenie do depozytu było ważne. 
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Postępowanie w sprawie złożenia przedmiotu do depozytu 

Nieprocesowy tryb złożenia przedmiotu do depozytu regulują przepisy 692-693 k.p.c. 

Przedmiot świadczenia należy złożyć do sądu, w którego okręgu leży miejsce wykonania 

zobowiązania (może to wynikać z treści umowy lub właściwości zobowiązania, ew. miejsce 

zamieszkania lub siedziba dłużnika, jednakże miejscem wykonania zobowiązania przy świadczeniach 

pieniężnych jest zawsze miejsce zamieszkania lub siedziba wierzyciela), jeżeli nie da się tego ustalić 

właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy jest on nieznany sąd miejsca zamieszkania 

dłużnika. 

We wniosku należy określić zobowiązanie, wskazać wierzyciela, dokładnie oznaczyć 

przedmiot i podać okoliczności uzasadniające ten sposób wykonania zobowiązania. Jeżeli 

przedmiotem depozytu mają być pieniądze, to można je złożyć równocześnie ze skierowaniem 

wniosku jeszcze przed wydaniem przez sąd zezwolenia w formie postanowienia. Natomiast w innych 

wypadkach złożenie przedmiotu może nastąpić dopiero po wydaniu postanowienia. 

O złożeniu przedmiotu do depozytu należy niezwłocznie zawiadomić wierzyciela, 

zawiadomienie takie powinno mieć formę pisemną. W przeciwnym wypadku można narazić się na 

odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niepoinformowania wierzyciela. Warto dodać, że dłużnik może 

żądać od wierzyciela zwrotu kosztów złożenia do depozytu sądowego, jeżeli sam nie odebrał 

złożonego tam przedmiotu świadczenia. 

Przepisy upoważniające dłużnika do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu 

Dopuszczalność złożenia przedmiotu świadczenia przez dłużnika musi wynikać z ustawy. 

Uzasadnieniem dla przepisów dotyczących upoważnienia dłużnika do złożenia przedmiotu 

świadczenia do depozytu sądowego zamiast do rąk wierzyciela lub osób przez niego upoważnionych, 

są okoliczności (przeszkody w wykonaniu zobowiązania) związane z wierzycielem. 

 Artykuł 467 pkt 1 k.c. upoważnia dłużnika do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu 

w każdej sytuacji, w której wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, 

nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca jego zamieszkania lub siedziby. Od dłużnika 

należy wymagać zwykłej staranności w ustaleniu danych wierzyciela. Niedbalstwo dłużnika w tym 

zakresie pozbawia go możliwości spełnienia w ten sposób świadczenia wobec wierzyciela. 

Przykładami mogą być bezskuteczne poszukiwanie właściciela rzeczy uszkodzonej przez dłużnika 

deliktowego, problemy związane z ustaleniem kręgu spadkobierców lub wskazaniem następcy 

prawnego osoby prawnej. 

 Artykuł 467 pkt 2 k.c. wskazuje na brak pełnej zdolności do czynności prawnych wierzyciela oraz 

brak przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia. Uprawnienie to nie znajdzie 

zastosowania, jeżeli świadczenie dłużnika polega na zaniechaniu lub wykonaniu czynności 

faktycznej. 

 Artykuł 467 pkt 4 k.c. zawiera ogólną dyspozycję, zgodnie z którą dłużnik jest uprawniony do 

złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego także z powodu innych okoliczności 

dotyczących osoby wierzyciela, powodujących, że świadczenie nie może być spełnione. Poleganie 

na tej przesłance zdaje się być przyczyną najczęstszych problemów związanych z nieskutecznym 

(nieważnym) złożeniem przedmiotu świadczenia do depozytu. Przykładowo, nie uprawniają do 

złożenia do depozytu subiektywne wątpliwości dłużnika dotyczące cesji wierzytelności w sytuacji, 
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gdy dłużnik mógł we własnym zakresie poczynić ustalenia dotyczące skuteczności umowy cesji 

(wyr. SA w Białymstoku z 30.1.2014 r., I ACa 697/13, Legalis), niespełnienie przez wierzyciela 

żądania wystawienia faktury korygującej, które okazało się nieuzasadnione w świetle przepisów 

ustawy o VAT (wyr. SN z 14.2.2006 r., II CK 403/05, Legalis) albo kwestionowanie przez dłużnika 

wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym, przed jego prawomocnym wzruszeniem (wyr. 

SA w Poznaniu z 15.11.2012 r., I ACa 880/12, Legalis). 

Przesłanki określone w innych przepisach Kodeksu cywilnego 

Poza przesłankami wymienionymi w art. 467 k.c., dłużnik jest upoważniony do skorzystania z 

omawianego trybu m.in. w następujących przypadkach wskazanych w innych przepisach k.c.: 

1. narażenia rzeczy obciążonej zastawem na utratę lub uszkodzenie (art. 321 k.c.); 

2. braku zgody zastawcy na żądanie wydania rzeczy obciążonej zgłoszone przez nabywcę 

wierzytelności zabezpieczonej zastawem (art. 324 k.c.); 

3. żądania zastawcy wierzytelności lub zastawnika przy zastawie na prawach (art. 333 k.c.); 

4. spełnienia świadczenia przez dłużnika wierzytelności obciążonej zastawem, zanim 

wierzytelność zabezpieczona stała się wymagalna (art. 334 k.c.); 

5. wykonania obowiązku zabezpieczenia (art. 364 § 1 k.c.; złożenie pieniędzy do depozytu jest 

podstawowym środkiem zabezpieczenia, ilekroć ustawa przewiduje obowiązek 

zabezpieczenia); 

6. sprzeciwu jednego z wierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielnego (art. 381 § 2 

k.c.; w tym przypadku dłużnik jest nie tylko upoważniony, lecz również obowiązany do 

złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu); 

7. odmowy wydania przez wierzyciela pokwitowania (art. 463 k.c.); 

8. odmowy wydania przez wierzyciela dokumentu stwierdzającego zobowiązanie lub dokonania 

innych czynności wymienionych w art. 465 k.c.; 

9. zwłoki wierzyciela (art. 486 § 1 .k.c.); 

10. uzasadnionych wątpliwości, czy okaziciel papieru wartościowego jest wierzycielem (art. 

92111 § 1 k.c.). 

 

Przesłanki określone w przepisach szczególnych 

Inne przypadki wynikają z przepisów ustaw szczególnych, np.: 

1. art. 42 i 97 PrWeksl (złożenie sumy wekslowej do depozytu w przypadku nieprzedstawienia 

wekslu do zapłaty oraz w przypadku wszczęcia postępowania o umorzenie wekslu; por. wyr. 

SN z 22.12.2005 r., V CSK 16/05, Legalis),  

2. art. 79 i 80 PrCzek (zwolnienie dłużnika czekowego i trasata od zobowiązania poprzez wpłatę 

sumy czekowej do depozytu sądowego)  

3. czy art. 99 KWU (złożenie przez właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką, gdy 

wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo 

też zaspokojenie go napotyka trudności, w celu doprowadzenia do wygaśnięcia hipoteki). 

Niektóre z nich zawierają nie tylko upoważnienie, lecz nakładają na dłużnika obowiązek złożenia 

przedmiotu świadczenia do depozytu, tak m.in.: 

1. art. 285 i 473 k.s.h. (zabezpieczenie wierzycieli w toku postępowania likwidacyjnego spółki),  
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2. art. 125 § 2 PrSpółdz (kwoty na pokrycie niewymagalnych i niespornych należności 

likwidowanej spółdzielni),  

3. art. 133 GospNierU (odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości)  

4. czy art. 27 ust. 2 nieobowiązującej ustawy z 12.3.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania 

nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.) (por. wyr. SN z 9.12.2015 r., 

II CSK 33/15, Legalis). 

Szczególne przypadki są zastrzeżone w przepisach o postępowaniu zabezpieczającym 

i egzekucyjnym. Przykładowo zob. art. 736 § 4, art. 742 § 1, art. 751 § 4, art. 752 § 4, art. 855 § 2 i § 3, 

art. 888 § 1 k.p.c. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.8.2016 r. w sprawie oddawania 

zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom (Dz.U. z 

2016 r. poz. 1326). Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące. Istnienie obowiązku złożenia 

przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, przewidziane w przepisach szczególnych, nie 

wyklucza możliwości skorzystania z art. 467 k.c. 

Pozostałe przesłanki złożenia do depozytu 

Pomimo spełnienia przesłanek wskazanych w art. 467 k.c. lub w przepisach szczególnych, nie 

zawsze dłużnik może skorzystać z depozytu. Podstawowe znaczenie ma to, czy przedmiot 

świadczenia w ogóle nadaje się do złożenia do depozytu. 

Artykuł 6936 § 1 k.p.c. expressis verbis wskazuje, że do depozytu można złożyć pieniądze 

i rzeczy ruchome, w tym w szczególności kosztowności, książeczki oszczędnościowe, papiery 

wartościowe i inne dokumenty oraz przedmioty. Rzeczy, które nie nadają się do przechowania 

w banku lub budynku sądu (np. nieruchomości, zwierzęta, pojazdy) pozostawia się w miejscu 

wyznaczonym przez sąd i ustanawia dla nich dozorcę (art. 6937 k.p.c.). W stosunku do rzeczy 

ruchomych ulegających łatwemu zepsuciu, jak również rzeczy, których przechowywanie byłoby 

związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do ich wartości lub nadmiernymi 

trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, zarządza się ich sprzedaż w trybie 

przepisów o egzekucji z ruchomości, a uzyskaną kwotę składa na rachunek depozytowy Ministra 

Finansów (art. 6939 k.p.c.). 

Przyjmując przedmiot świadczenia do depozytu, sąd w zasadzie nie bada, czy odpowiada on 

treści zobowiązania (a zatem czy stanowi "przedmiot świadczenia", o którym mowa w art. 467 k.c.). 

Jeżeli jednak ten warunek nie jest spełniony, skutek wygaśnięcia zobowiązania nie nastąpi. 

Świadczenie musi być również wymagalne. Przesłanka wymagalności nie wynika expressis verbis 

z przepisów regulujących złożenie do depozytu. W orzecznictwie wywodzi się ją jednak w drodze 

wykładni (de lege lata zwłaszcza art. 6935 § 1 k.p.c.). Ochrona interesu wierzyciela wymaga, by dać 

pierwszeństwo zasadzie spełnienia świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania; konieczność zaś 

ubiegania się o odbiór depozytu – co stanowi dla wierzyciela utrudnienie – traktować jako wyjątek. 

Przed nadejściem terminu wymagalności roszczenia wierzyciel nie musi być gotowy do przyjęcia 

świadczenia. Zasada, zgodnie z którą możliwość złożenia do depozytu sądowego aktualizuje się 

z nadejściem terminu wymagalności roszczenia, pozostaje aktualna w przypadku terminu 

zastrzeżonego na korzyść dłużnika (art. 457 k.c.). Uprawnienie do złożenia do depozytu przysługuje 

tylko dłużnikowi. Osoba trzecia nie jest do tego uprawniona, nawet w tych sytuacjach, w których 

wierzyciel nie może odmówić przyjęcia od niej świadczenia (art. 356 § 2 k.c.). 
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Opłaty sądowe 

Od wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego pobiera się opłatę 

stałą w kwocie 100 zł (art. 67 pkt 1 k.s.c.u.). Taką samą opłatę uiszcza się od wniosku o wydanie 

przedmiotu świadczenia z depozytu (art. 67 pkt 2 k.s.c.u.). 

Postępowanie o zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego 

uprawnionemu 

Odrębnym postępowaniem cywilnym (nieprocesowym) jest postępowanie o zwrot depozytu 

sądowego składającemu (dłużnikowi) i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (wierzycielowi), 

prowadzone zgodnie z art. 69311–69317 k.p.c. Postanowienie sądu o wydaniu depozytu sądowego 

uprawnionemu stanowi w pewnym sensie "skwitowanie" skutecznego spełnienia świadczenia przez 

dłużnika. Bez postanowienia sądu, wierzyciel nie może odebrać przedmiotu depozytu (wyr. SA 

w Warszawie z 24.11.2015 r., VI ACa 926/15, Legalis). 

Zgodnie z uchw. SN (7) z 19.5.1951 r. (C-27/51, Zbiór Orzeczeń SN 1951, Nr 3 poz. 62, s. 269–

273), mającej moc zasady prawnej, w przypadku złożenia do depozytu sądowego sumy pieniężnej na 

tej podstawie, że wierzytelność jest sporna między kilku osobami i zgłoszenia przez jedną z tych osób 

wniosku o wydanie jej depozytu, sąd w postępowaniu niespornym o wydanie depozytu nie jest 

uprawniony do rozstrzygnięcia, której z tych osób służy sporna wierzytelność. Pomimo iż uchwała ta 

zapadła na tle dawno już nieobowiązującego stanu prawnego (tj. przepisów art. 232–237 k.z. oraz 

dekretu z 20.12.1946 r. o postępowaniu dotyczącym złożenia świadczenia do depozytu sądowego lub 

na zachowanie, Dz.U. R.P. z 1947 r. Nr 8, poz. 41), nadal przywoływana jest w orzecznictwie. 

 
 

Autor: Rafał Kuźma 

Radca prawny, doradca obywatelski, mediator 
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3. Dodatek osłonowy 

Czym jest dodatek osłonowy 

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element 

rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 

Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich 

gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel zostanie przeznaczona bezprecedensowa kwota ponad 

4 mld zł. Rozwiązanie to, wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest 

elementem Tarczy Antyinflacyjnej i realnym wsparciem dla naszych obywateli.  

Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób 

w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1.437,50  zł rocznie 

dla największych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin 

wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost cen energii i żywności. 

Komu przysługuje dodatek osłonowy 

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody 

netto nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1.500 zł na osobę 

w gospodarstwie wieloosobowym. 

Wymagane dokumenty 

Wnioskodawca może zostać poproszony o okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

Do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, w zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, 

mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, w tym oświadczenia, np. orzeczenia sądu o alimentach 

w przypadku deklarowania płacenia alimentów na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego 

i dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające ich zapłatę. 

Zasady określania wysokości dochodów 

Podstawowym założeniem dodatku osłonowego było objęcie nim dużej liczby beneficjentów. 

Dlatego jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany 

„na rękę” czyli netto. Jakkolwiek szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w ustawie 

o świadczeniach rodzinnych. 

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji 

dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, 

art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny 

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do 

kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
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b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne, 

c) inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Czy każdy dostaje taką samą kwotę dodatku? 

Jak już zostało wspomniane, kwota dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu na 

osobę w gospodarstwie domowym: 

 Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu że jej dochód nie 

przekroczy 2.100 złotych, 

 Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 

1.500 złotych miesięcznie na osobę, 

 Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1.062,50 zł przy założeniu, że dochód nie 

przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 

 Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1.150 zł/ 1.437,50 zł przy założeniu, że dochód nie 

przekroczy 1.500 złotych miesięcznie na osobę. 

Co ważne, dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on 

objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, 

które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi. 

Warto zaznaczyć, że obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, że 

dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota 

dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków 

osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana. 

Termin wypłaty dodatku 

Istnieją następujące możliwości: 

 Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch 

ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia 

a 2 grudnia 2022 r. 

 Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowy 

w możliwie najkrótszym terminie. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 

2 grudnia 2022 r. 

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane. 

Definicja gospodarstwa domowego 

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub 

niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące 

(gospodarstwo domowe wieloosobowe). W związku z powyższym gospodarstwo domowe mogą 

tworzyć także osoby w nieformalnych związkach. 
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We wzorze wniosku o wypłatę dodatku osłonowego konieczne będzie wskazanie osób 

tworzących gospodarstwo domowe wnioskodawcy. Poprawność wypełnienia wniosków będzie 

weryfikowana przez pracowników gmin. Warto zaznaczyć, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia 

we wniosku, będzie zagrożone sankcjami karnymi. 

Wynajem mieszkania a uprawnienie do dodatku osłonowego 

Prawo do dodatku osłonowego nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem 

mieszkania. Każda osoba może ubiegać się od dodatek osłonowy prowadząc gospodarstwo 

jednoosobowe lub tworząc z innymi osobami gospodarstwo wieloosobowe. Wnioskodawca będzie 

zobowiązany podać we wniosku swoje dane, w tym adres zamieszkania w przypadku gdy prowadzi 

gospodarstwo jednoosobowe lub jeśli prowadzi  gospodarstwo wieloosobowe swoje dane, w tym 

adres zamieszkania i dane innych osób tworzących z nim gospodarstwo domowe wieloosobowe. 

Istotne jest, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego 

wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który 

złożył wniosek jako pierwszy. Ponadto obowiązywać będzie zasada, ze jedna osoba może wchodzić 

w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

Gdzie składać wnioski 

Dodatek osłonowy będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Przyznanie 

dodatku osłonowego  nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Będą go wypłacały gminy.  

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Właściwa gmina to ta według miejsca zamieszkania 

osoby składającej wniosek o dodatek osłonowy. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może 

być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku 

osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

Informacja o przyznaniu dodatku 

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga 

wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest  przekazywana na wskazany przez 

wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej 

wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku 

osłonowego w urzędzie. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana 

prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego 

wymagają wydania decyzji. 

Podwyższony dodatek osłonowy 

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem 

ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 

piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami 

węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania 

do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
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Urząd Gminy, do którego zostanie złożony wniosek o przyznanie dodatku osłonowego 

w podwyższonej kwocie będzie miał obowiązek dokonać weryfikacji  czy oświadczenie złożone we 

wniosku przez Wnioskodawcę jest prawdziwe poprzez weryfikację czy główne źródło ogrzewania 

tego gospodarstwa domowego zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do 

którego Urzędy mają dostęp. 

Za wysoki dochód 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. 

Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium 

dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota 

wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. 

Dodatkowa ochrona odbiorcy wrażliwego 

Ustawa o dodatku osłonowym wprowadza także zmiany w prawie energetycznym 

chroniącym odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej – czyli osobę, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii 

elektrycznej. 

Nowe przepisy wprowadzają: 

1. Zakaz wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, w przypadku, gdy 

posiada on zaległości w płatnościach za energię elektryczną w miesiącach zimowych 

2. Możliwość zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz odbiorcę 

wrażliwego paliw gazowych z wnioskiem odpowiednio do sprzedawcy energii elektrycznej 

albo sprzedawcy gazu o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących 

należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi 

3. Ochronę przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej dla osób objętych opieką 

długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością 

oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej. 

 

Autor: Rafał Kuźma 

Radca prawny, doradca obywatelski, mediator 
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4. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 

Kto może się ubiegać 

O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne można ubiegać się osoba, która bezpośrednio 

przed zgłoszeniem wniosku pracowała jako nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog, 

w następujących placówkach: 

1. publiczne i niepubliczne przedszkola, 

2. szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, 

3. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, 

4. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

5. młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

6. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 

7. specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej 

organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania, 

8. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, które umożliwiają: 

 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, które są 

organizowane na podstawie odrębnych przepisów, 

 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 

jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale 

przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

9. placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza 

miejscem, w którym mieszkają na stałe, 

Warunki ubiegania się o świadczenie 

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: 

 zostanie ukończony określony wiek, czyli: 

-kobieta: 

1) co najmniej 55 lat – do końca 2024 r., 

2) co najmniej 56 lat – w latach 2025–2026, 

3) co najmniej 57 lat – w latach 2027–2028, 

4) co najmniej 58 lat – w latach 2029–2030, 

5) co najmniej 59 lat – w latach 2031–2032, 

-mężczyzna: 

1) co najmniej 55 lat – do końca 2014 r., 

2) co najmniej 56 lat – w latach 2015–2016, 

3) co najmniej 57 lat – w latach 2017–2018, 

4) co najmniej 58 lat – w latach 2019–2020, 
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5) co najmniej 59 lat – w latach 2021–2022, 

6) co najmniej 60 lat – w latach 2023–2024, 

7) co najmniej 61 lat – w latach 2025–2026, 

8) co najmniej 62 lata – w latach 2027–2028, 

9) co najmniej 63 lata – w latach 2029–2030, 

10) co najmniej 64 lata – w latach 2031–2032, 

 

 co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych , w tym co najmniej 20 

lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, 

 rozwiązanie na własny wniosek stosunku pracy lub wygaśnięcie go w określonych 

okolicznościach. 

Staż pracy nauczycielskiej 

Aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, trzeba przepracować jako 

nauczyciel co najmniej 20 lat w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Nie wlicza 

się więc do tego stażu okresów pracy nauczycielskiej, która była wykonywana np. w 1/3 czy 1/4 

obowiązkowego wymiaru zajęć. Jeśli jednak nauczyciel ma takie okresy po 14 listopada 1991 r., to 

zostaną one wliczone do 30-letniego stażu składkowego i nieskładkowego. 

Co ważne, do stażu pracy nauczycielskiej nie wlicza się okresów, kiedy nie była wykonywana 

taka praca, ale nauczyciel pobierał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa. Nie wlicza się zatem: 

1) okresów niezdolności do pracy, za które otrzymałeś wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub 

świadczenie rehabilitacyjne, 

2) okresów, za które otrzymałeś zasiłek opiekuńczy lub macierzyński, 

3) okresów, w których nie wykonywałeś pracy, za które otrzymałeś – na podstawie Karty 

Nauczyciela: 

4) wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby, 

5) wynagrodzenie w czasie urlopu macierzyńskiego – za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 

lipca 1992 r., 

6) urlopu dla poratowania zdrowia, 

7) urlopu szkoleniowego, 

8) urlopu na dalsze kształcenie się, 

9) okresów, w których pozostawałeś w stanie nieczynnym, 

10) urlopu wychowawczego, 

11) urlopu bezpłatnego, 

12) służby wojskowej. 

Rozwiązanie stosunku pracy 

Aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, należy rozwiązać stosunek pracy 

trzeba to zrobić na własny wniosek. Nawet jeśli praca zostanie zakończona za porozumieniem stron, 

ważne jest, aby złożyć wniosek o rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli natomiast umowa o pracę 

wygaśnie z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta, to spełniony jest warunek rozwiązania 

stosunku pracy na własny wniosek nauczyciela. 
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Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje także wtedy, jeśli stosunek pracy 

zostanie rozwiązany z powodu: 

1) całkowitej likwidacji szkoły, 

2) częściowej likwidacji szkoły, 

3) zmian organizacyjnych, które spowodują zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, 

4) zmian planu nauczania, które uniemożliwią zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć. 

Prawo do tego świadczenia przysługuje również wtedy, gdy stosunek pracy wygaśnie, z powodu: 

 upływu sześciomiesięczny okresu, w którym nauczyciel pozostawał w stanie nieczynnym, 

 w stanie nieczynnym nauczyciel odmówił podjęcia pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas 

nieokreślony lub na okres, na jaki została zawarta umowa – w tej samej szkole, na tym 

samym lub innym stanowisku. 

Jeśli nauczyciel pracował w gimnazjum, może przejść na nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne, gdy nie jest możliwe dalsze zatrudnianie go z powodu wygaszania kształcenia 

w gimnazjach. Oznacza to, że może przejść na świadczenie kompensacyjne, gdy jego stosunek pracy 

wygasł albo został rozwiązany, bo nie można go zatrudnić w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 

w związku ze zmianami organizacyjnymi, które powodują wygaszanie kształcenia w gimnazjach. 

Jeśli dana osoba stara się o świadczenie kompensacyjne, a pracuje w kilku miejscach, to musi 

rozwiązać wszystkie swoje stosunki pracy, bez względu na ich charakter i wymiar czasu pracy. Jeśli 

natomiast jest nauczycielem i jednocześnie pracuje w innym charakterze, musi rozwiązać stosunek 

pracy z dodatkowego zatrudnienia najpóźniej w dniu, w którym rozwiąże stosunek pracy na 

stanowisku nauczyciela. Prawo do świadczenia przysługuje jej jeśli – po rozwiązaniu stosunku pracy 

w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy 

ani nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Obliczanie wysokości świadczenia kompensacyjnego  

Świadczenie kompensacyjne jest wynikiem podzielenia: 

 sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału 

początkowego, zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS, 

przez 

 średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. 

Do obliczenia świadczenia kompensacyjnego przyjmuje się składki oraz kapitał początkowy 

wraz z waloryzacjami zapisane na indywidualnym koncie w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia. Jeśli dana osoba jest członkiem otwartego 

funduszu emerytalnego (OFE), składki na ubezpieczenie emerytalne zapisane na jej koncie w ZUS 

zostaną zwiększone, przez pomnożenie ich przez wskaźnik korygujący 19,52/12,22. 

Wskaźnik ten to stosunek: 

 pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne 
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do 

 kwoty zapisanej na koncie (po odliczeniu części składki przekazanej do OFE). 

Co ważne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie może być niższe niż najniższa 

emerytura. Zatem po przejściu na emeryturę, nie zostanie obniżona podstawa obliczenia emerytury o 

kwoty świadczeń kompensacyjnych, które zostały pobrane  przed nabyciem emerytury. 

Wymagane dokumenty 

1) wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK), 

2) informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych, 

3) dokumenty potwierdzające okres wykonywania pracy nauczycielskiej, 

4) dokumenty, które potwierdzają okresy, m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, 

służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki 

w szkole wyższej, 

5) dokumenty, które potwierdzają wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r. 

Dokumenty można złożyć najwcześniej 30 dni przed: 

 dniem, w którym zostaną spełnione warunki do uzyskania świadczenia; 

 dniem, w którym zamierza się przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, organ wyda decyzję o odmowie prawa do 

świadczenia, wraz ze wskazaniem, które warunki nie zostały spełnione. Natomiast jeżeli wniosek 

zostanie złożony później, to prawo do świadczenia kompensacyjnego ustalone będzie od miesiąca 

złożenia wniosku. 

Odwołanie od decyzji 

Od decyzji przysługuje odwołanie, które można wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za 

pośrednictwem ZUS-u, w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze  jest 

wolne od opłat. Wniosek można także wycofać, jednak najpóźniej do dnia uprawomocnienia się 

decyzji, czyli w ciągu miesiąca od daty doręczenia decyzji. 

Okres przysługiwania świadczenia kompensacyjnego 

Prawo do świadczenia kompensacyjnego powstaje w dniu, w którym zostaną spełnione 

wszystkie warunki, wymagane, aby przyznać to prawo, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, 

w którym zostanie zgłoszony wniosek o to świadczenie. W przypadku zaś pozostawania na zasiłku 

chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym, prawo to powstaje od dnia, w którym przestanie się 

pobierać zasiłek lub świadczenie. 

Prawo do świadczenia kompensacyjnego ma charakter okresowy i ustaje w dniu: 

 poprzedzającym dzień, w którym uzyskało się prawo do emerytury, np. emerytury 

wcześniejszej, 

 poprzedzającym dzień, w którym został osiągnięty wiek emerytalny, czyli: 

1) 60 lat – w przypadku kobiet, 
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2) 65 lat – w przypadku mężczyzn. 

Prawo do świadczenia kompensacyjnego zostanie zawieszone, w przypadku podjęcia pracy 

w placówkach oświatowych wymienionych na wstępie artykułu. Nie ma znaczenia wysokość 

osiąganego przychodu, ani rodzaj wykonywanej pracy. Uzyskanie przychodu z innej pracy lub 

z działalności spowoduje, iż prawo do świadczenia kompensacyjnego zostanie zawieszone lub 

zmniejszone na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent. 

Rekompensata 

Rekompensata za niewykorzystanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 

przysługuje w przypadku spełnienia łącznie dwóch warunków: 

1) wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez co 

najmniej 15 lat i potwierdzenie tego, 

2) nie skorzystanie z wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej lub nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego. 

Rekompensata to ustalony indywidualnie dodatek do kapitału początkowego, który uwzględniany 

jest przy obliczaniu emerytury powszechnej. 

 

Autor: Rafał Kuźma 

Radca prawny, doradca obywatelski, mediator 
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5. Podstawy przetwarzania danych osobowych, RODO 

RODO 

RODO to unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tj. Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku. 

Przepisy RODO stosuje się, kiedy organizacja przetwarza dane osobowe obywateli Unii Europejskiej 

na całym świecie. 

Przepisy RODO nie dotyczą działalności osobistej lub domowej, czyli przetwarzania danych 

osobowych w celach prywatnych, np. wysyłanie kartek świątecznych do rodziny (dane są 

przetwarzane w innych celach, niż tych związanych z działalnością handlową, gospodarczą lub 

zawodową osoby przetwarzającej dane). RODO chroni tylko osoby żyjące, przepisy nie dotyczą 

zmarłych. 

RODO to przepis prawa obowiązujący w całej Unii Europejskiej. Może on jednak w niektórych 

obszarach zostać uzupełniony przepisami prawa krajowego. Organizacje spoza Unii Europejskiej 

również podlegają nowym przepisom – w przypadku, kiedy oferują towary i usługi na terenie Unii 

Europejskiej lub jeżeli monitorują zachowanie osoby, której dane dotyczą w UE. 

RODO dzieli dane osobowe na: 

1. zwykłe dane osobowe, 

2. szczególne dane osobowe (dawniej dane wrażliwe takie jak pochodzenie, przynależność 

religijna, związkowa, dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne itp.) 

Pierwsza to dane, mówiąc potocznie  zwykłe. Są to dane, którymi dysponujemy 

w normalnych relacjach gospodarczo-społecznych. Do tej kategorii zalicza się między innymi: imię, 

nazwisko, adres, dane wynikające z ewidencji ludności czy numeru dokumentów. Dane zwykle 

podajemy na przykład w przypadku zakupów online czy podpisywania różnego rodzaju umów. 

Druga płaszczyzna przetwarzania danych osobowych to dane szczególnie chronione – tak 

zwane wrażliwe. Do tej grupy należą m.in. przede wszystkim informacje o naszym stanie zdrowia, ale 

nie tylko. Wszelkie informacje dotyczące naszych poglądów politycznych, przynależności do grup 

wyznaniowych, czy dane biometryczne. Dla potrzeb ułatwienia wyliczeń do danych szczególnych 

można zaliczyć informacje dotyczące wyroków. Chociaż te zostały ujęte osobno w RODO. 

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje: 

1. zbieranie, utrwalanie, 

2. organizowanie, porządkowanie, 

3. przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

4. pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

5. rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie albo 
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6. łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie 

W jakim charakterze można przetwarzać dane osobowe 

Będąc przedsiębiorcą można przetwarzać dane osobowe jako: 

 administrator danych, 

 podmiot przetwarzający dane 

Administrator danych to podmiot, który decyduje o tym, po co (cele) i jak (środki, sposoby) 

przetwarzać dane osobowe. Administratorem może więc być: 

 zakład pracy w stosunku do danych osobowych swoich pracowników, 

 właściciel strony internetowej w stosunku do danych osób, które zaprenumerowały 

newsletter 

Natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe może być: 

 administrator, który sam przetwarza dane, 

 przetwarzający dane, który jako podmiot zewnętrzny będzie przetwarzał dane w imieniu i na 

rzecz administratora i na podstawie zawartej z nim pisemnej umowy 

Przetwarzającym dane może być: 

 biuro rachunkowe, które przetwarza dane osobowe klientów przedsiębiorstwa/instytucji 

współpracującej z nim, 

 przedsiębiorstwo IT zajmujące się profesjonalnie przechowywaniem lub niszczeniem danych 

osobowych dostarczonych przez klientów 

W roli administratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe zawsze występuje 

firma, a nie jej pracownik. Pracownik, który zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych w firmie, 

powinien być upoważniony do czynności w tym zakresie. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Należy powołać Inspektora Ochrony Danych (IOD), jeśli: 

 w danej firmie przetwarzane są dane na dużą skalę (należy samodzielnie ocenić, czy 

przetwarzane są dane na dużą skalę; takie przetwarzanie dotyczy m.in. banków i firm 

ubezpieczeniowych), 

 dotyczy to przetwarzania szczególnych kategorii danych (np. szpitale) lub wymaga ciągłego 

monitorowania osób na dużą skalę. 

Inspektor musi być powołany także w przypadku, gdy dane będą przetwarzane przez 

jednostki sektora publicznego (urzędy). 

Kiedy można przetwarzać dane 

Aby przetwarzać dane, musi istnieć do tego podstawa. W przypadku zwykłych danych 

podstawą do przetwarzania jest: 
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1. zgoda osoby, której dane są przetwarzane, 

2. sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której 

dane dotyczą (dane do przygotowania umowy cywilnej sprzedaży), 

3. sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (np. wpisywanie danych klienta do ksiąg rachunkowych, 

których prowadzenie jest narzucone przepisami prawa o rachunkowości), 

4. sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. złożenie pozwu do sądu o 

zapłatę przeciwko nieuczciwemu klientowi) 

W przypadku szczególnych kategorii danych (wyznanie, orientacja seksualna, poglądy 

polityczne, pochodzenie) podstawą do przetwarzania danych są: 

 wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, 

 sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań związanych 

z zatrudnieniem czy ubezpieczeniem społecznym pracowników, 

 sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub 

medycyny pracy, a także do oceny zdolności pracownika do pracy, 

 sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne w celu dochodzenia praw przed 

sądem 

Jako administrator zawsze należy wykazać, że posiada się odpowiednią podstawę do ich 

przetwarzania (tzw. rozliczalność). 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Każda zgoda na przetwarzanie danych powinna być: 

1. dobrowolna – zgoda może być ważna tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi ją 

bez przymusu, 

2. konkretna – aby zgoda była ważna, musi dokładnie określać cel przetwarzania i być wyrażona 

oddzielnie dla każdego celu, 

3. jednoznaczna – zgoda musi mieć charakter wyraźny, a nie domniemany 

Aby uzyskać zgodę na gromadzenie danych, należy przekazać osobie, której dane dotyczą, 

informacje o: 

1. celach i podstawie przetwarzania danych, 

2. odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, 

3. zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, 

4. prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

5. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lub wniesienia skargi do UODO 

Tak rozbudowane obowiązki informacyjne w przypadku zgody na przetwarzanie danych 

osobowych mają najczęściej postać: 

1. tzw. klauzuli zgody na przetwarzanie danych wpisywanej do umowy o współpracy, 
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2. formularza internetowego (udzielenie zgody na przetwarzanie poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola w formularzu) 

Zgodnie z zasadą minimalizmu można przetwarzać wyłącznie takie dane osobowe, które są 

niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania. Należy więc ograniczyć przetwarzanie do takich 

danych, bez których nie można osiągnąć tego celu. 

Profilowanie 

Profilowanie to szczególny rodzaj przetwarzania danych osobowych, który: 

1. odbywa się automatycznie, 

2. ma na celu ocenę osoby fizycznej lub przewidywanie jej zachowania 

Może to być na przykład podanie daty urodzenia lub wieku w celu ustalenia dla danej osoby 

jej zdolności kredytowej lub propozycji sprzedaży usług medycznych. Innym przykładem profilowania 

jest automatyczny dobór reklam na stronie internetowej w oparciu o wcześniejszą aktywność osoby 

na tej stronie. Aby wykonywać profilowanie, należy zawsze poinformować o tym osoby, których to 

dotyczy i uzyskać na tę czynność ich zgodę wyraźną. 

Rejestrowanie czynności przetwarzania 

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest elementem dokumentacji ochrony 

danych. Taki rejestr muszą prowadzić administrator danych oraz podmiot przetwarzający dane. 

Rejestr można prowadzić w formie pisemnej i elektronicznej. 

Administrator danych musi odnotować w rejestrze: 

1. imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora, przedstawiciela 

administratora oraz inspektora danych osobowych IOD, 

2. cele przetwarzania, 

3. opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz kategorii danych osobowych, 

4. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, 

5. przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego - jeśli do niego doszło, 

6. planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych - jeżeli jest to możliwe, 

7. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych - jeżeli jest to 

możliwe 

Z kolei podmiot przetwarzający musi umieścić w rejestrze: 

1. imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego oraz każdego 

administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający 

2. rodzaj przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów 

3. przekazania danych osobowych do państwa trzeciego - jeśli do niego doszło 

4. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych - jeżeli jest to 

możliwe 
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Inne zasady przetwarzania danych osobowych 

Jeśli jest się posiadaczem lub przetwarza się dane należące do konkretnych osób fizycznych, 

to należy pamiętać o ich uprawnieniach. Osoby te mogą korzystać z prawa: 

1. do bycia zapomnianym, 

2. do przenoszenia danych, 

3. do ograniczenia przetwarzania, 

4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Prawo do bycia zapomnianym 

Prawo do bycia zapomnianym pozwala osobom, których danymi się dysponuje, na żądanie 

ich usunięcia i poinformowania o tym również innych przedsiębiorców, którym te dane są 

przekazywane. Jest zazwyczaj konsekwencją odwołania wcześniejszej zgody klienta na przetwarzanie 

jego danych lub złożenia przez niego sprzeciwu. Usunięcie danych osobowych w tym trybie dotyczy 

także przypadków, gdy dalsze przetwarzanie danych jest już zbędne lub gdy do przetwarzania doszło 

z naruszeniem prawa. Jeśli osoba fizyczna skorzysta z prawa do bycia zapomnianym, należy 

natychmiast przestać przetwarzać dane i zlikwidować je z własnych zasobów. Prawo to nie obejmuje 

sytuacji, gdy: 

1. prawo - wbrew oczekiwaniom danej osoby - nakazuje przetwarzanie jej danych (np. 

wystawioną jej fakturę zaksięgowano w ewidencjach podatkowych, które trzeba 

przechowywać przez 5 lat), 

2. przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń (np. złożenie 

pozwu do sądu przeciwko dłużnikowi) 

Prawo do przenoszenia danych 

Prawo do przenoszenia danych to z kolei prawo, w ramach którego klient może: 

 chcieć uzyskać swoje dane, 

 domagać się ich przesłania innemu administratorowi 

Prawo do przenoszenia danych możesz realizować wyłącznie wtedy, gdy przetwarzane są 

dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy. Można je wykonać tylko wtedy, gdy 

przetwarza się dane elektronicznie. Prawo to bowiem obejmuje tylko te dane osobowe, które 

przetwarza się elektronicznie i nie ma zastosowania do tradycyjnych, czyli papierowych zbiorów 

danych. 

Prawo sprzeciwu 

Natomiast prawo sprzeciwu pozwala klientom domagać się zaprzestania przetwarzania ich 

danych osobowych. Od tego momentu nie można tych danych używać ani przekazywać innym 

podmiotom przetwarzającym je na zlecenie (np. biuro rachunkowe), chyba że zostanie wykazane, iż 

przemawia za tym interes nadrzędny tego klienta. Do czasu wyjaśnienia tej kwestii obowiązuje jednak 

ograniczenie przetwarzania danych. Innym powodem ograniczenia przetwarzania danych może być 

sytuacja, gdy nie potrzebuje się już danych osobowych, ale są one niezbędne do dochodzenia lub 

obrony twoich roszczeń. 
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Skarga dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 

Naruszenie danych osobowych klientów skutkuje, możliwością złożenia przez nich skargi do 

Prezesa UODO. Może to dotyczyć sytuacji, gdy np. zamieści się nazwisko klienta lub jego adresu bez 

jego zgody w ogólnodostępnym miejscu. Skargę można złożyć również, gdy nasze dane lub dane 

naszych pracowników zostały naruszone w podobny sposób. 

 

Autor: Rafał Kuźma 

rada prawny, doradca obywatelski, mediator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


