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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 

 

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. Mały ZUS. Mała działalność gospodarcza 

Dla osób, które zamierzają prowadzić własne przedsiębiorstwo, istnieje możliwość opłacania 
preferencyjnego ZUS. W takiej sytuacji składka na ubezpieczenia społeczne jest znacznie niższa. 
Stanowi to z pewnością spore ułatwienie na początku prowadzenia własnej działalności. 

Duży ZUS, Mały ZUS, Mały ZUS+ - różnice 

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do samodzielnego ustalania sumy 
składek ZUS. W związku z tym jeszcze większe znaczenie ma zrozumienie istoty rzeczy, czyli kwestie 
dużego i małego ZUS-u. 

Określenie duży ZUS dotyczy standardowych stawek. Polega na korzystaniu z innej stawki niż 
miałoby to miejsce w przypadku składek preferencyjnych; duży ZUS wynosi 60% prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Standardowy ZUS płacą wszyscy 
przedsiębiorcy, których nie obowiązują składki preferencyjne. 

Składki preferencyjne zaś, czyli mały ZUS, od stycznia 2019 roku oferowały małym 
przedsiębiorstwom nie osiągającym dużych dochodów płacenie składek społecznych od niższej stawki 
– 30% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. 

Od 1 lutego 2021 r. natomiast możliwe stało się płacenie niższych, proporcjonalnych składek 
dla przedsiębiorców najmniejszych. Osoby, które nie osiągnęły w poprzedzającym roku więcej niż 
120.000 złotych przychodu i prowadziły działalność przez przynajmniej 60 dni, powinny do końca 
stycznia złożyć wniosek o ulgę. Przez 36 miesięcy mogą opłacać obniżoną składkę od ubezpieczeń 
społecznych, pełną natomiast od zdrowotnych. 

Mały ZUS - warunki jakie należy spełnić 

Od 1 stycznia 2019 r. osoby które posiadają firmę i nie osiągają wysokich przychodów, mogą 
opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych 
przychodów. 

Aby skorzystać w danym roku z tzw. małego ZUS: 

 należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, 

 przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie mógł 
przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w grudniu 
poprzedniego roku –  

jeśli dana osoba prowadziła tę działalność przez cały rok. 

Istotne jest zwrócenie uwagi, że jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona przez część 
poprzedniego roku, limit, którego nie można przekroczyć przychód z tej działalności, jest 
odpowiednio niższy. Żeby ustalić ten limit, należy podzielić 30-krotność minimalnego wynagrodzenia 
przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku, a następnie pomnożyć wynik przez liczbę dni 
kalendarzowych, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w poprzednim roku kalendarzowym. 
Następnie, wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa 
niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa. 
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Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy 
w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. 

W okresie, w którym będziemy korzystać z małego ZUS, możemy w poszczególnych 
miesiącach opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru. Można także 
zadeklarować wyższą podstawę. 

Przesłanki negatywne 

Nie można skorzystać z małego ZUS, jeśli: 

1. w poprzednim roku prowadziło się działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegało się 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej 
działalności krócej niż 60 dni, 

2.  w poprzednim roku rozliczało się w formie karty podatkowej i korzystało ze zwolnienia 
sprzedaży od podatku VAT, 

3. w poprzednim roku podlegało się ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej), 

4. spełniono warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej 
kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, 

5. wykonuje się dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiło się dla niego jako pracownik 
w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym; 

Należy pamiętać, iż z małego ZUS nie można skorzystać w tym roku, w którym rozpoczęliśmy 
prowadzenie działalności gospodarczej. Mały ZUS można jednak opłacać, jeśli korzystał się wcześniej 
z ulgi na start lub preferencyjnych składek. 

Jak ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 

Najniższą podstawę wymiaru składek ustala się w 3 krokach: 

1. Najpierw należy ustalić przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej 
w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru: 

 roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 
w poprzednim roku kalendarzowym ÷ (dzielone przez) liczbę dni kalendarzowych 
prowadzenia pozarolniczej działalności × (razy) 30 

 Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest 
równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa. 

2. Następnie należy pomnożyć przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez 
współczynnik, który prezes ZUS ogłosił w „Monitorze Polskim”. 

 Otrzymany wynik trzeba zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest 
równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa; 

3. Następnie należy porównać otrzymany wynik z 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Kwoty, które obowiązują 
w danym roku, można sprawdzić na www.zus.pl.  Najniższa podstawa musi mieścić się 
między tymi 2 wartościami: 

 nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,  

 nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego ustalonej na dany rok. 

 Dlatego jeśli otrzymaliśmy niższy wynik niż 30% minimalnego wynagrodzenia 
obowiązuje nas najniższa podstawa wymiaru w wysokości 30% minimalnego 
wynagrodzenia. 
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Obowiązki związane z korzystaniem z małego ZUS: 

Oprócz obowiązków związanych z podleganiem ubezpieczeniom, które dotyczą także innych 
płatników składek, jak przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych i opłacanie składek, 
korzystając z małego ZUS, będziemy mieli także inne obowiązki.  

Należą do nich: 

1) obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej albo w imiennym raporcie miesięcznym 
informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
o najniższej podstawie wymiaru składek, 

2) obowiązek przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów, które potwierdzają wysokość 
rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok 
kalendarzowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania; jeśli tego nie 
zrobimy, za wszystkie miesiące danego roku ZUS będzie musiał ustalić podstawę wymiaru 
składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Czy można zrezygnować z małego ZUS ? 

Osoba korzystając z małego ZUS, będzie mogła zrezygnować z uprawnienia, aby ustalać 
najniższą podstawę wymiaru składek w zależności od wysokości przychodu. Można to zrobić 
w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia tego prawa. Rezygnacja oznacza, że za miesiąc, 
w którym zrzeczono się tego prawa, oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku 
kalendarzowego należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie 
niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Od jakiej podstawy należy wyliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdy skorzystamy z małego 
ZUS ? 

Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., nie dotyczą podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie zdrowotne. Składki te należy opłacać od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku 
poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. 

Mały ZUS Plus 

Mały ZUS Plus to rozwiązanie, które weszło w życie od 1 lutego 2020 r. Mały ZUS Plus to 
niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych 
przedsiębiorców. 

Przedsiębiorca, który chce skorzystać ulgi Mały ZUS plus w 2022 r., powinien złożyć 
dokumenty zgłoszeniowe do ZUS do 31 stycznia 2022 r. 

Dla kogo Mały ZUS Plus w 2022 roku? 

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z „małej działalności plus” w 2022 roku muszą spełnić 
następujące warunki: 

 należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych 
przepisów szczególnych, 

 przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku 
kalendarzowym prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 
120.000 zł 
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Niższe składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS PLUS można opłacać 
maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Kto nie może korzystać z Małego ZUS Plus w 2022? 

Na Mały ZUS Plus nie mogą liczyć osoby, które nie spełniają podstawowych wymogów 
dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub: 

 w poprzednim roku (w 2021 r.) prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. 
podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu 
prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni 

 rozliczały się w formie karty podatkowej i były zwolnione ze sprzedaży od podatku VAT. 
Warunki te należy spełniać łącznie. 

 podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej 
pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej) 

 spełniały warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej 
kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia 

 wykonywały dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiły dla niego jako pracownik 
w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym 

Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć, jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus”? 

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS plus w 2022 roku muszą złożyć 
następujące dokumenty zgłoszeniowe: 

1. Jeżeli w 2021 r. prowadziły działalność gospodarczą i nie korzystały z „małego ZUS plus” 
powinny złożyć: 

 wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się 
od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2021 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym 
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystały z „małego ZUS plus” albo 

 wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się 
od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2021 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z 
„preferencyjnych składek” 

 zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegały wyłącznie 
ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu 
ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia 
przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy). 

Dokumenty te należy przekazać w terminie najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. 

Co ważne, jeśli korzystały z „małego ZUS plus” w grudniu 2021 r. i nadal chcą korzystać 
z „małej działalności plus” nie przekazują żadnych dokumentów zgłoszeniowych, o ile nie wyczerpały 
maksymalnego okresu 36 m-cy na ulgę . 

2. W styczniu 2022 r. rozpoczną lub wznowią prowadzenie działalności gospodarczej, którą 
prowadziły w 2021 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystały w 2021 r. z „małego 
ZUS plus” powinny złożyć: 

 zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegają wyłącznie 
ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu 
ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia 
przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy). 

Dokument ten należy przekazać w terminie najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. 
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Co istotne, prawo do „małego ZUS plus” w 2022 r. przysługuje, jeśli nie wyczerpały 
maksymalnego okresu do ulgi, tj. 36-miesięcy (mały ZUS od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r. oraz 
mały ZUS plus od lutego 2020 r. do grudnia 2021 r.). 

Należy zauważyć, iż jeżeli rozpoczną lub wznowią działalność po 25 stycznia 2022 r. (przez co 
do końca miesiąca zostanie mniej niż 7 dni), zgłoszenie do ubezpieczeń składają w terminie 7 dni 
liczonymi od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności. 

3. Rozpoczną lub wznowią działalność gospodarczą później niż w styczniu 2022 r., a którą 
prowadziły w 2021 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystały w 2021 r. z „małego 
ZUS plus”, powinny złożyć: 

 zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegają wyłącznie 
ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu 
ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia 
przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy). 

Dokument ten należy przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia prowadzenia 
działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej. 

4. Będą korzystać z „małej działalności gospodarczej plus” później niż w styczniu 2022 r. 
powinny przekazać do ZUS: 

 wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się 
od 05 10, 05 12, jeśli podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej, ale nie korzystały z „małego ZUS plus” (np. zaprzestały 
wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy) albo 

 wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się 
od 05 70, 05 72, jeśli skończyły okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” 

 zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegają wyłącznie 
ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu 
ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia 
przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy). 

Dokumenty te należy przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym 
będą spełniać warunki do korzystania z „małego ZUS plus” (np. skończyły okres „preferencyjnych 
składek” na ubezpieczenia społeczne w trakcie roku). 

Co ważne nie zgłoszenie się w terminie do ulgi oznacza rezygnację z niej. 

 

Autor: Rafał Kuźma  
Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator 
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3. Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP 

Podstawę prawną funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce stanowi ustawa 
z dn. z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490). 
Ochotnicze straże pożarne to jednostki ochrony przeciwpożarowej będące stowarzyszeniami 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 
2261). Są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki 
z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi 
działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego, jednostkami ochrony przeciwpożarowej.  

Ochotnicze straże pożarne spełniają służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując 
swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Do zadań ochotniczych straży pożarnych 
należy podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez m.in. 
prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, 
a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże; udział w działaniach 
ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na podstawie umów międzynarodowych; 
udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach; udział w ochronie ludności; 
organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej; wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności 
lokalnej, itp.  

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 
strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu 
wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. 

Komu przysługuje świadczenie 

Strażakowi ratownikowi OSP na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) 
z tytułu wysługi lat w OSP. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi OSP, który: 

1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany 
bezpośredni udział co najmniej raz w roku): 

 w przypadku mężczyzn - przez co najmniej 25 lat; 

 w przypadku kobiet - przez co najmniej 20 lat oraz 
2) osiągnął: 

 w przypadku mężczyzn - 65 rok życia, 

 w przypadku kobiet - 60 rok życia. 

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane 
zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. 

Wniosek o świadczenie 

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta 
powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do 
której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez 
mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych: Komendant powiatowy 
(miejski) Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla siedziby ochotniczej straży pożarnej strażaka 
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ratownika OSP, zwany dalej „organem przyznającym”, na wniosek tego strażaka ratownika OSP lub 
jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego przyznaje, w formie 
decyzji, świadczenie ratownicze i ustala jego wysokość po: 

1) sprawdzeniu kompletności wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego; 

2) spełnieniu przez wnioskodawcę wymogu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1, na 
podstawie potwierdzenia właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub 
dokumentacji prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną o spełnieniu przez wnioskodawcę 
wymagań do przyznania świadczenia ratowniczego; 

3) osiągnięciu przez wnioskodawcę wieku uprawniającego do przyznania świadczenia 
ratowniczego. 

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego zawiera: 

1) dane wnioskodawcy, który ubiega się o świadczenie ratownicze, w tym: 

a) pierwsze i drugie imię oraz nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) numer PESEL albo, jeśli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub 
numer paszportu, 

d) adres miejsca zamieszkania, 

e) adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania; 

2) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia ratowniczego wraz z podaniem danych 
niezbędnych do jego wypłaty; 

3) podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna 
prawnego; 

4) potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

Niekompletny wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego organ przyznający pozostawia 
bez rozpoznania. Świadczenie ratownicze organ przyznający przyznaje od miesiąca złożenia wniosku.  

Decyzję w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego doręcza się wnioskodawcy na piśmie 
wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem. Postępowanie o przyznanie świadczenia ratowniczego 
kończy się nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia. 

Kto wypłaca świadczenie 

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA: 

- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 
miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy); 

- zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego 
w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia 
ratowniczego od   miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie 
niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego. 
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W lutym 2022 r. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji rozpoczął wypłaty świadczeń ratowniczych przyznawanych strażakom ratownikom 
ochotniczych straży pożarnych. 

Według informacji przekazanej przez ZER MSWiA, pierwszorazowe wypłaty świadczeń 
ratowniczych dla strażaków ratowników OSP wraz z wyrównaniami od miesiąca przyznania 
świadczenia realizowane są niezwłocznie. Cykliczne wypłaty tych świadczeń dokonywane są 12. dnia 
każdego miesiąca, jednak nie później niż do 15. dnia tego miesiąca. W przypadku gdy dzień wypłaty 
świadczenia przypada w dniu wolnym od pracy, wypłaty realizowane są w dniu roboczym 
poprzedzającym dzień wolny od pracy. 

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw 
wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

Waloryzacja świadczenia 

Kwota świadczenia ratowniczego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Organ 
wypłacający dokonuje waloryzacji kwoty świadczenia ratowniczego z urzędu. 

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia ratowniczego w wysokości 
przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, 
przez wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Wysokość kwoty świadczenia ratowniczego, ustalanej w sposób określony powyżej, zaokrągla 
się do pełnych złotych w górę. Waloryzacja kwoty świadczenia ratowniczego nie wymaga wydania 
decyzji. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w drodze komunikatu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed 
najbliższym terminem waloryzacji, należną od terminu waloryzacji kwotę świadczenia ratowniczego. 

Odwołanie od decyzji 

Od decyzji w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego przysługuje wnioskodawcy 
odwołanie do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminach i na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052). Złożenie odwołania od decyzji w sprawie przyznania 
świadczenia ratowniczego nie wstrzymuje jej wykonania. 

Dodatkowe świadczenie 

Strażakowi ratownikowi OSP oraz osobie, której przyznano świadczenie ratownicze, mogą 
przysługiwać dodatkowe świadczenia. W ustawie o ochotniczych strażach pożarnych w art. 27 ust. 2 
wskazano, iż: Dodatkowe świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane przez: 

1) ministrów innych niż wymieniony w ust. 3; 

2) jednostki samorządu terytorialnego; 

3) przedsiębiorców. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zawrzeć umowę z podmiotem, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w celu przyznania dodatkowych świadczeń, w szczególności zniżek dla 
strażaków ratowników OSP lub osób, którym przyznano świadczenie ratownicze, na przejazdy 
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środkami transportu publicznego oraz udział w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych i 
sportowych. 

W uzasadnionych przypadkach dodatkowe świadczenie może przyznać minister właściwy do 
spraw wewnętrznych. W przypadku przyznania strażakom ratownikom OSP lub osobom, którym 
przyznano świadczenie ratownicze, dodatkowych świadczeń przez podmioty, o których mowa w ust. 
2, wykaz tych świadczeń oraz podmiotów je przyznających jest niezwłocznie przekazywany ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych.  

 

 

Autor: Rafał Kuźma  
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4. Wszczęcie postępowania administracyjnego 

Procedura administracyjna, w przeciwieństwie do procedury cywilnej, zakłada możliwość 
wszczęcia postępowania zarówno na żądanie strony, jak i z urzędu, tj. na skutek podjęcia go przez 
właściwy w sprawie organ bez zgody strony postępowania. Takie rozwiązanie jest wyrazem oparcia 
postępowania administracyjnego – obok typowej dla procedur prawnych zasady skargowości – 
również na zasadzie oficjalności, która w określonych przypadkach pozwala organowi administracji 
publicznej działać w tym zakresie samodzielnie. 

Strona jako podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania 

Niezależnie od brzmienia normy prawa materialnego, to strona posiada możliwość 
skutecznego złożenia żądania wszczęcia postępowania jeśli powołuje się na istnienie interesu 
prawnego. Ograniczone pozostaje natomiast uprawnienie organu administracji publicznej – organ 
może skutecznie wszcząć postępowanie administracyjne, gdy wprost tak stanowi norma 
materialnego prawa administracyjnego stanowiąca podstawę do wydania decyzji, lub też sprawa 
dotyczy obowiązku administracyjnoprawnego. Wszczęcie postępowania na wniosek może nastąpić 
jedynie z woli podmiotu, mającego legitymację strony w rozumieniu art. 28 KPA (zob. wyr. NSA 
z 7.9.1989 r., SA/Ka 441/89, OSP 1991, Nr 2, poz. 33). 

Artykuł 61 § 1 KPA determinuje jednocześnie granice skargowości, co oznacza, że wszczęcie 
postępowania na wniosek może nastąpić tylko z inicjatywy osoby, która ma legitymację w rozumieniu 
art. 28 KPA. Organ administracji publicznej ma obowiązek zbadać, czy wnoszący żądanie wszczęcia 
postępowania jest stroną w sprawie, a zatem, czy powołuje się na własny interes (obowiązek 
prawny). Postępowania administracyjnego nie wszczyna również wniosek danego podmiotu mający 
charakter roszczenia cywilnoprawnego, a jego rozpoznanie należy do właściwości sądów 
powszechnych (zob. wyr. NSA z 12.2.1988 r., I SA 624/87, ONSA 1988, Nr 1, poz. 35). Z kolei wszczęcie 
postępowania na wniosek osoby nielegitymowanej jest podstawą do wydania decyzji o umorzeniu 
postępowania. 

W orzecznictwie wyrażono pogląd, że niedopuszczalne jest mieszanie wskazanych dwóch 
trybów postępowania. Jako uchybienie proceduralne należy ocenić sytuację, gdy ze sformułowania 
rozstrzygnięcia, uzasadnień obu decyzji, jak również pisma, którym wezwano skarżącą do 
uzupełnienia podania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania, wynika, że postępowanie 
wszczęto z inicjatywy strony, a jednocześnie z powołanej w decyzji przez organ I instancji podstawy 
prawnej i wskazania przed rozstrzygnięciem "orzekam z urzędu", należałoby wywieść, iż 
postępowanie uznano za wszczęte z urzędu (zob. wyr. NSA z 26.2.2009 r., I OSK 554/08, Legalis; wyr. 
WSA w Warszawie z 13.2.2007 r., IV SA/Wa 2406/06, Legalis). W przypadku, gdy okaże się, że 
wnoszący podanie nie dysponuje owym interesem prawnym, wtedy wszczęte postępowanie musi być 
umorzone. W pozostałych przypadkach, jeżeli składający wniosek dysponuje jedynie interesem 
faktycznym, można uznać ów wniosek za skargę w rozumieniu przepisów Działu VIII KPA i wszcząć 
postępowanie skargowe. 

Skuteczność wszczęcia postępowania przez inne podmioty niż strona 

Inicjatywę wszczęcia postępowania innym podmiotom niż strona postępowania mogą 
przyznawać przepisy proceduralne, głównie zawarte w KPA. Wówczas postępowanie wszczynane jest 
z urzędu. Zgodnie z art. 61 § 1 KPA, postępowanie administracyjne może zostać wszczęte na żądanie 
strony lub z urzędu. Wskazać należy w tym miejscu, że ten dychotomiczny podział zawiera w sobie 
również takie przypadki, w których z żądaniem wszczęcia postępowania występują podmioty na 
prawach strony: organizacja społeczna (art. 31 § 1 KPA) i jej wniosek zostaje uwzględniony przez 
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organ administracji publicznej, prokuratora (art. 182 KPA), czy też Rzecznika Praw Obywatelskich (na 
podstawie RPOU). Wspomnieć należy w końcu także, że przepisy prawa materialnego mogą 
przyznawać inicjatywę wszczęcia postępowania innym podmiotom niż jego strona. I tak np. 
w ustawie z 20.7.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1355) takie 
uprawnienia przyznano w niektórych sprawach organom Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 16a ust. 
2). 

Wątpliwości co do treści żądania wszczęcia postępowania 

Wniosek wszczynający postępowanie administracyjne, w przypadku wątpliwości co do treści 
żądania, stanowi podstawę do podjęcia przez organ administracji publicznej ustaleń w zakresie 
rzeczywistej woli osoby, od której pochodzi. W sytuacji, gdy charakter wniesionego pisma budzi więc 
wątpliwości, organ administracji ma obowiązek wyjaśnić rzeczywistą wolę strony. Gdy treść podania 
jest niejasna, organ powinien wezwać stronę do złożenia dodatkowych wyjaśnień – precyzujących 
złożone podanie, a następnie dopiero przystąpić do rozpatrzenia wniesionego podania (wyr. WSA 
w Warszawie z 25.3.2009 r., V SA/Wa 2532/08, Legalis). Postępowaniu temu towarzyszy należyte 
i wyczerpujące poinformowanie strony o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć 
wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. 
W przeciwnym razie może dojść do naruszenia art. 7 oraz art. 9 KPA, w stopniu mogącym mieć wpływ 
na istotę rozstrzygnięcia (zob. wyr. NSA z 26.7.2006 r., II OSK 1004/05, Legalis).  

Jak wskazuje się również w literaturze przedmiotu, "wniosek o wszczęcie postępowania 
administracyjnego stanowi dowód określonego prawa, czyli wystąpienia do organu administracji 
publicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego i podjęcie określonej decyzji" (zob. J. 
Piórkowska-Flieger, Glosa do postanowienia SN z 29.11.2006 r., I KZP 27/06, OSP 2007, Nr 7–8, poz. 
92). W przypadku wszczęcia postępowania przez stronę, to tylko i wyłącznie ta strona określa 
przedmiot tego żądania (zob. wyr. NSA z 5.7.1999 r., IV SA 1632/96, niepubl.). Organ administracji 
publicznej nie jest uprawniony do swobodnego interpretowania żądania strony. O tym, jaka jest treść 
żądania strony w postępowaniu administracyjnym, decyduje strona, a nie organ, do którego żądanie 
zostało skierowane (zob. wyr. WSA w Warszawie z 5.4.2007 r., IV SA/Wa 300/07, Legalis). 

Data wszczęcia postępowania 

Artykuł 61 § 3 reguluje datę wszczęcia postępowania na wniosek strony, stanowiąc, że datą 
wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji 
publicznej. Przy ustaleniu daty wszczęcia postępowania należy uwzględnić regulację w zakresie 
ochrony strony przed nieznajomością prawa. W razie gdy podanie zostało wniesione do organu 
właściwego, datę wszczęcia reguluje expressis verbis art. 61 § 3. Datą jest dzień doręczenia żądania 
wszczęcia postępowania organowi, a zatem gdy podanie zostało wniesione w formie pisemnej czy 
w formie ustnej przez dokonanie czynności złożenia pisma czy oświadczenia woli wobec organu, datą 
wszczęcia postępowania jest data dokonania tej czynności wobec organu. Jeżeli dokonano tej 
czynności nadając żądania wszczęcia postępowania w sposób określony w art. 57 § 5, datą wszczęcia 
postępowania jest data wpływu podania do organu. Powstaje wątpliwość interpretacyjna w razie gdy 
podanie nie zostało wniesione do organu właściwego. Dla ustalenia daty wszczęcia postępowania 
w takim przypadku przesądzające znaczenie ma art. 61 § 3 w zw. z art. 65 § 2. Regulacja przyjęta w 
art. 65 § 2 przesądza, że jej granicą jest ochrona strony przed uchybieniem terminu do dokonania 
czynności wszczęcia postępowania. W takim przypadku wniesienie podania do organu niewłaściwego 
uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. Dla ustalenia zaś zachowania terminu załatwienia 
sprawy znaczenie ma data przekazania podania do organu właściwego. 

Ustalenie daty wszczęcia postępowania ma znaczenie dla zachowania terminu dokonania 
czynności i to czynności wywołującej podwójne skutki prawne: materialne i procesowe. W przypadku 
skutków materialnych, przepisy ustawy materialnego prawa administracyjnego mogą wyznaczyć 
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termin, do którego strona może skutecznie wystąpić z żądaniem, po upływie którego roszczenia się 
przedawniają. Skutek procesowy wiąże się ze skutecznością czynności procesowej, która strona musi 
dokonać z zachowaniem ustawowego terminu. Data ta ma tylko znaczenie dla zachowania terminu 
do dokonania czynności. Ustalenie daty wszczęcia postępowania administracyjnego może mieć 
znaczenie dla stwierdzenia pierwszeństwa wszczęcia danego postępowania. Takie znaczenie ma przy 
ustaleniu pierwszeństwo weryfikacji na drodze administracyjnej. Zgodnie z art. 56 PrPostAdm: 
"W razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, 
uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe 
podlega zawieszeniu". Nie można natomiast na podstawie daty wszczęcia postępowania w sprawie 
wznowienia ustalić pierwszeństwa przed postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności 
decyzji, skoro chodzi o dalej idące skutki prawne w razie stwierdzenia nieważności. 

Wszczęcie postępowania z urzędu ze względu na szczególnie ważny interes strony 

Zgodnie z art. 61 § 2 KPA: organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie 
ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa 
wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, 
a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć. 

Treść normy zawartej w art. 61 § 2 KPA, a opisującej instytucję przywrócenia terminu, 
wskazuje wyraźnie, że możliwość wszczęcia postępowania z urzędu jest w takim przypadku zależna 
od pojawienia się tzw. szczególnie ważnego interesu strony – posiada on więc bez wątpienia 
kwalifikowany charakter. Podkreślić należy przy tym, że chodzi tutaj o konkretny interes danej 
jednostki, tj. taki, który można wskazać bezspornie na mocy obowiązujących przepisów materialnego 
prawa administracyjnego. Ocena czy interes strony jest szczególnie ważny w rozumieniu art. 61 § 2 
KPA, należy do organu wszczynającego postępowanie. Ocena, czy interes ma rzeczywiście 
kwalifikowany charakter, przeprowadzana jest dwukrotnie. W pierwszej kolejności dokonuje jej 
właściwy organ administracji publicznej i, w gruncie rzeczy, tylko jego ocena ma w ostatecznym 
rozrachunku możliwość wywołania stanu zawisłości sprawy. Prawidłowość tej oceny jest następnie 
weryfikowana przez jednostkę w toku postępowania. Zauważyć należy, że pierwszy ze wskazanych 
etapów przebiega jeszcze w fazie, określanej w literaturze przedmiotu fazą „pozaproceduralną", 
w której wyłącznie niesprecyzowane względy zawarte w informacjach posiadanych przez organ 
determinują możliwość wszczęcia postępowania. Jest oczywiste, że w początkowej fazie wyłącznie 
przekonanie organu administracji publicznej (nie w pełni nawet sprecyzowane) będzie decydować o 
wszczęciu postępowania administracyjnego. 

Zgoda strony na kontynuowanie postępowania 

Kodeks postępowania administracyjnego nie określa w żaden sposób, w jakiej formie i na 
jakim etapie powinna nastąpić zgoda strony na kontynuowanie podjętego przez organ z urzędu 
postępowania na podstawie art. 61 § 1 KPA. Nie ma wątpliwości, że powinna mieć charakter 
wyraźny, a nie dorozumiany. W związku z koniecznością realizacji zasady pisemności należy więc 
przyjąć, że zgoda taka powinna przybrać proceduralną formę podania (art. 63 § 1 KPA). Jeśli zaś nie 
została sporządzona w tej formie, strona powinna wyrazić taką zgodę ustnie, z czego pracownik 
organu powinien sporządzić protokół (art. 67 § 1 i n. KPA). Trudniejszy do rozważenia pozostaje 
problem momentu, w którym organ administracji publicznej powinien zwrócić się do strony 
o wydanie zgody na kontynuowania postępowania. Respektując zasadę ogólną pogłębiania zaufania 
obywateli do organów administracji publicznej (art. 8 KPA), jak również zasadę szybkości 
postępowania (art. 12 § 1 KPA), należałoby przyjąć, że powinien być to najwcześniejszy możliwy 
moment w toku postępowania. Bez wątpienia organ ma obowiązek zwrócić się o zgodę na 
kontynuowanie postępowania do strony niezwłocznie po podjęciu postępowania. Ostatecznym 
momentem uzyskania zgody na jego kontynuowanie jest dzień wydania rozstrzygnięcia po 
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przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Jak się jednak wydaje, takie sytuacje powinny mieć 
wyłącznie charakter wyjątkowy, związany z nadzwyczajną sytuacją konieczności "uruchomienia" 
postępowania bez zgody strony z występującym dodatkowo elementem szybkiego wydania 
rozstrzygnięcia w sprawie. Brak uzyskania zgody na kontynuowanie postępowania skutkuje 
koniecznością umorzenia postępowania (art. 105 § 1 KPA – obligatoryjne umorzenie postępowania 
administracyjnego z powodu jego bezprzedmiotowości). W sytuacji prowadzenia postępowania 
w tym trybie bez uzyskania zgody strony lub też wbrew jej wyraźnej woli, decyzja wydana w takim 
trybie może być powodem stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w takim postępowaniu. Decyzja 
taka może być kwalifikowana jako dotknięta nieważnością z powodu skierowania do osoby 
niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 4 KPA), lub też wydana z rażącym naruszeniem prawa 
(art. 156 § 1 pkt 2 KPA). 

Konieczność zawiadomienia wszystkich stron o wszczęciu postępowania 

Stosownie do art. 61 § 4 w zw. z § 1 KPA, postępowanie administracyjne wszczyna się na 
żądanie strony lub z urzędu, i o wszczęciu postępowania należy zawiadomić wszystkie osoby będące 
stronami w sprawie. Przepis powyższy stanowi więc formę realizacji zasady ogólnej czynnego udziału 
stron w postępowaniu administracyjnym wyrażoną w art. 10 KPA. Tym samym Kodeks statuuje 
"zasadę jawności wszczętego postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie". Wszczęcie 
postępowania z urzędu obliguje właściwy organ administracji publicznej do powiadomienia 
wszystkich osób będących stronami w sprawie, jak to nakazuje art. 61 § 4 KPA. Przepis art. 61 § 4 KPA 
odnosi się do wszelkiego rodzaju postępowań administracyjnych, nie zwalniając od obowiązku 
powiadomienia strony o fakcie wszczęcia postępowania z urzędu także w wypadku postępowania 
prowadzonego w celu stwierdzenia nieważności decyzji (wyr. NSA z 6.1.1998 r., III SA 1415/96, 
niepubl.). Podkreślić należy, że przymiot strony nie wynika jednak z uznania za nią danego podmiotu 
przez organ administracji publicznej, ale z przedmiotu postępowania. Będą więc o nim decydować 
przepisy ten przedmiot regulujące (zob. wyr. NSA z 9.3.1999 r., I SA 627/98, niepubl.). Z kolei, zgodnie 
z wyr. NSA z 26.6.1998 r. (I SA/Lu 684/97, Legalis), nawet w przypadku wszczęcia postępowania na 
wniosek strony, organ nie może jej tylko gwarantować udziału, lecz obowiązany jest ustalić, czy 
w danej sprawie mają prawnie chronione interesy również inne jednostki. 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ma umożliwić stronom 
realizację uprawnień procesowych określonych przepisami KPA przez podejmowanie przez nie 
czynności mających wpływ na ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy administracyjnej (wyr. 
NSA z 28.2.2012 r., II OSK 2394/10, Legalis). 

Przedmiotem zawiadomienia na podstawie art. 61 § 4 KPA powinna być precyzyjna 
informacja do strony o wszczęciu postępowania z podaniem jego przedmiotu, sposobu wszczęcia 
oraz daty. Ustawodawca nie określa sposobu dokonania zawiadomienia, jednak, mając na uwadze 
zasadę ogólną pisemności (art. 14 KPA), powinna to być forma pisemna. 
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5. Alimenty od dziadków 

Nie jest powszechnie wiadomo, że w określonych sytuacjach można żądać alimentów od 
dziadków. Alimenty od dziadków dziecka mają na celu dostarczenie środków utrzymania dla dziecka. 
Jednak w praktyce to jeden ze skutecznych sposobów wyegzekwowania alimentów od rodzica, który 
uchyla się od ich zapłaty. Dziadkowie – z zasady – utrzymują się z emerytury lub renty 
o otrzymywanej z ZUS. Nie można przenieść się do „innego ZUS-u”, żeby uciec przed komornikiem. 
Nawet jeśli dziadkowie pracują, to mało kto ma tyle energii i inwencji, żeby ciągle zmieniać pracę, czy 
też schodzić do szarej strefy. Z reguły w tym wieku myślą przewodnią jest dopracowanie w spokoju 
do emerytury. A to bardzo ułatwia komornikowi zadanie. Jeśli dłużnik alimentacyjny jest w dobrych 
stosunkach z rodzicami (dziadkami dziecka), to najczęściej będzie starał się zrobić wszystko, żeby 
zwolnić ich z konieczności zapłaty alimentów. 

Podstawa prawna 

Art. 132 KRO określa przesłanki powstania obowiązku alimentacyjnego po stronie 
zobowiązanego w dalszej kolejności. Przepis ten jest ściśle związany z poprzedzającymi go art. 129–
131 KRO, które regulują kolejność obowiązku alimentacyjnego. 

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje w trzech 
przypadkach: 

- Po pierwsze, jeżeli nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności; 

- Po drugie, gdy osoba zobowiązana w bliższej kolejności nie jest w stanie uczynić zadość 
swojemu obowiązkowi; 

- Po trzecie, gdy uzyskanie od osoby zobowiązanej w bliższej kolejności na czas potrzebnych 
uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi 
trudnościami. 

W razie zaktualizowania się przesłanek przewidzianych w art. 132 KRO, zobowiązany 
w dalszej kolejności obowiązany jest dostarczać uprawnionemu środków utrzymania, jeżeli 
równocześnie spełnione są pozostałe przesłanki alimentacji właściwe dla stosunków między 
uprawnionym a zobowiązanym w dalszej kolejności. W orzecznictwie podkreśla się, że zaistnienie 
jednej z okoliczności wskazanych w komentowanym artykule "uzasadnia powstanie obowiązku 
alimentacyjnego osoby zobowiązanej w dalszej kolejności, wszakże poza okolicznościami z art. 132 
KRO powstanie tego obowiązku zależy od rodzaju jego stosunku prawnorodzinnego z osobą 
uprawnioną (por. wyrok. Sądu najwyższego z dnia 19 października 1999 r. sygn. akt I CKN 
524/99).W szczególności według art. 133 § 2 KRO powstanie względem dziecka obowiązku 
alimentacyjnego zobowiązanych w dalszej kolejności jego dziadków zależy od wykazania, iż dziecko 
znajduje się w niedostatku". Tymczasem rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych 
względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (art. 133 § 1 KRO). 

Trzeba też wiedzieć o tym, że dziadkowie mogą bronić się przed zapłatą alimentów 
argumentując, że żądanie jest niesprawiedliwe (niezgodne z zasadami współżycia społecznego). 
Dokonując oceny tego zarzutu sąd będzie m.in. badał relacje rodziców i dziecka z dziadkami. Dobrze, 
żeby były one co najmniej poprawne. 
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Pozew o alimenty od dziadków 

Niestety, żeby żądać zapłaty alimentów od dziadków, należy wytoczyć osobną sprawę 
sądową i wnieść przeciwko nim pozew. Można to zrobić w sądzie rejonowym znajdującym się 
najbliżej miejsca zamieszkania dziadków albo w tym sądzie, przy którym mieszka dziecko.  

Istotne jest to, że obowiązek alimentacyjny dziadków powstaje dopiero, gdy zobowiązany 
w pierwszej kolejności unika płacenia alimentów. Dlatego już w pozwie powinno się wykazać, że 
uzyskanie od rodzica środków na utrzymanie jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi 
trudnościami – wystarczające jest zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność 
egzekucji. Wszystkie środki dowodowe, które potwierdzą, że drugi rodzic nie płaci alimentów są 
dobre . 

W sytuacji kiedy do tej pory nie domagano się płacenia alimentów na drodze sądowej od 
zobowiązanego rodzica (z uwagi na dobrowolne uiszczanie ich przez niego), w przypadku zmiany 
okoliczności (np. w sytuacji kiedy rodzic trafił do zakładu karnego na dłuższy okres czasu) nie jest 
konieczne aby w pierwszej kolejności pozywać rodzica. Wystarczy, gdy w procesie przeciwko 
dziadkom zostanie udowodnione, że rodzic nie jest zdolny do płacenia alimentów. 

Domagając się alimentów od dziadków należy złożyć także dokumenty świadczące o tym, że 
dziecko znajduje się w niedostatku. Potwierdzi to np. zaświadczenie o niewielkich zarobkach, albo 
zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, informacje z Funduszu 
Alimentacyjnego o przekazywanych kwotach itp. Poza tym ważne są dowody, które nakreślą zakres 
potrzeb naszego syna, czy córki, np. faktury za leki, rachunki za czynsz, prąd, mieszkanie. Trzeba 
jednak liczyć się z tym, że sąd zasądzi od dziadków niższe alimenty niż od rodzica. 

Wysokość alimentów od dziadków 

Alimenty od dziadków nie są pochodną alimentów zasądzonych od drugiego rodzica. Nie jest 
tak, że jeśli są zasądzone alimenty w kwocie 1.000 zł, to dziadkowie automatycznie będą płacić tyle 
samo. Po pierwsze dlatego że obowiązek alimentacyjny dziadków jest ograniczony występowaniem 
niedostatku u wnuka. Obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka nie napotyka tak 
restrykcyjnych obostrzeń: zakres świadczeń alimentacyjnych rodzica względem dziecka zależy od 
usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości 
zobowiązanego. Rodzic jest zobowiązany do dostarczania dziecku środków utrzymania, nawet jeżeli 
podstawowe potrzeby dziecka są już zaspokojone. 

Po drugie wysokość alimentów będzie zależeć również od zdolności majątkowych 
i zarobkowych dziadków. Jeśli zarabiają mniej niż rodzic, albo mają większe potrzeby (np. co się 
często zdarza – dotyczące leczenia czy rehabilitacji) będą płacić mniej. 

Należy wiedzieć także, że nawet jeśli dziecko pobiera świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, bo rodzic jest niewypłacalny, nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyć pozew 
przeciwko dziadkom. Będą to wówczas alimenty uzupełniające, które powinny zaspokoić te 
podstawowe potrzeby dziecka, których nie zaspokajają środki uzyskiwane z funduszu. W jednym 
z orzeczeń Sąd Najwyższy wskazał, że babcia, czy dziadek mogą uczynić zadość swojemu obowiązkowi 
względem wnuka poprzez osobiste starania. W tym konkretnym przypadku babcia za zgodą matki 
dziecka zajmowała się wnukiem, w czasie, gdy matka była w pracy. Sąd jednak podkreślił, że żadnej ze 
stron nie można przymusić do takiego rozwiązania. Warto również zwrócić uwagę na wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 24 tycznia 1973 roku, sygn. III CRN 378/72. Pozwolił on na wypełnienie 
obowiązku alimentacyjnego za pomocą tzw. osobistych starań. Dziadkowie mogą zostać tym 
obarczeni, jeżeli nie są w stanie zapewnić wnukowi świadczeń pieniężnych. W praktyce, oznacza to 
np. udzielenie mu mieszkania, gotowanie, pranie, prasowanie czy sprzątanie. W tym zakresie 
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potrzebna jest zgoda dziadków. Przeciwwskazaniem może być choćby zły stan zdrowia osoby 
pozwanej. 

Alimenty od dziadków a nieznanie miejsce pobytu zobowiązanego 

Sytuacja z jaką można spotkać się dość często to kiedy rodzic, na którym ciąży obowiązek 
alimentacyjny wyjechał i  nie wiadomo gdzie go szukać, natomiast dziadkowie od kilku dekad mają 
stałe miejsce zamieszkania. Jest to właśnie sytuacja, w której uzyskanie alimentów od osoby 
zobowiązanej w bliższej kolejności jest połączone z nadmiernymi trudnościami. Niemniej jednak sąd 
powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe na tą okoliczność, dlatego tutaj również ważna 
jest kwestia dowodów. Ukrywanie się rodzica można udowodnić np. przy pomocy świadków, pism 
komornika, informacji z bazy PESEL. Niewykluczone, że po wniesieniu pozwu przeciwko dziadkom, 
dłużnik nagle się odnajdzie. 

Oddalenie powództwo o alimenty przeciw dziadkom 

Dziadkowie mogą podnieść kilka argumentów, jeśli chcą uniknąć płacenia świadczeń 
alimentacyjnych. Mogą twierdzić, że nie ma podstaw do zwrócenia się o alimenty do zobowiązanego 
w dalszej kolejności. Czyli w skrócie argumentacja może brzmieć tak: to rodzic powinien płacić 
alimenty, stać go na to, jest możliwe uzyskanie od niego na czas potrzebnych uprawnionemu 
środków utrzymania, uzyskanie alimentów nie napotyka nadmiernych trudności. Zazwyczaj taka 
taktyka jest mało skuteczna – zwykle gdy ktoś decyduje się na pozwanie dziadków jest 
zdesperowany, bo wykorzystał już wszystkie dostępne opcje i łatwo może to udowodnić. 

Częściej dziadkowie w toku procesu wskazują, że ich możliwości majątkowe i zarobkowe nie 
pozwalają na spełnianie obowiązku alimentacyjnego względem wnuka. Jeżeli skutecznie uda im się to 
udowodnić, można wystąpić z pozwem o alimenty wobec dalszych krewnych. Oprócz rodziców 
i dziadków, zobowiązani do płacenia alimentów są także pradziadkowie oraz rodzeństwo, w tym 
rodzeństwo przyrodnie. 

Dziadkowie mogą również uniknąć spełniania obowiązku alimentacyjnego powołując się na 
zasady współżycia społecznego. Sąd Najwyższy wyjaśnił w wyroku z dnia 4 maja 1972 roku, sygn. III 
48/72, że: „jeśli osoba uprawniona doprowadza swoim zachowaniem do szykany w celu uzyskania 
stanu niedostatku, a co ostatecznie jest niezgodne z jej interesem, to takie żądanie alimentów 
stanowi nadużycie prawa podmiotowego”. Należy jednak pamiętać, że alimenty są środkami 
przeznaczonymi dla dzieci. Niewłaściwe zachowanie matki lub ojca dziecka wobec dziadków swoich 
dzieci nie rozciąga się na wnuki. 
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