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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. Czy można otrzymać mandat karny na prywatny parkingu ? 

Takie pytanie często zadają sobie kierowcy którzy parkują np. przy centrach handlowych. Aby 

na nie odpowiedzieć konieczne jest uprzednie przedstawienie istotnych znaków drogowych, które 

uzależniają reżim jakiemu podlegają kierowcy. 

Jednym ze znaków, na które szczególnie powinni zwracać uwagę kierowcy, jest znak D-52 – 

strefa ruchu. Wielu kierowców jednak słysząc sformułowanie „strefa ruchu”, ma na myśli znak D-40 – 

strefa zamieszkania, który często nazywany jest też „strefą ruchu pieszego”, co powoduje pewne 

niejasności i błędy interpretacyjne. 

Definicja strefy ruchu 

Według definicji umieszczonej w Kodeksie drogowym, strefa ruchu to obszar, który obejmuje 

co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami 

drogowymi. O wjeździe na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu informuje znak D-52 “strefa 

ruchu”. A o wyjeździe - znak D-53 (“koniec strefy ruchu”). 

Strefa ruchu – przepisy 

W strefie ruchu - chociaż obejmuje obszar drogi niepublicznej - obowiązują wszystkie 

przepisy jak na drodze publicznej. Musimy zatem stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

M.in. musimy mieć zapięte pasy, włączone światła, nie możemy rozmawiać przez telefon w czasie 

jazdy. W strefie ruchu piesi nie mają do dyspozycji całej szerokości drogi, a progi zwalniające (i inne 

narzędzia wymuszające powolną jazdę) muszą być oznakowane. 

Dopuszczalna prędkość w strefie ruchu jest tożsama z tą określoną w Kodeksie drogowym. 

Jeśli np. strefa ruchu znajduje się w obszarze zabudowanym, dopuszczalna prędkość to 50 km/h, 

w strefie zamieszkania - 20 km/h. W strefie ruchu możemy parkować zgodnie z zasadami określonymi 

w Kodeksie drogowym. Np. dopuszczone jest parkowanie na chodniku, jeśli szerokość chodnika 

pozostawionego dla pieszych nie jest mniejsza niż półtora metra i nie utrudni im ruchu. Oczywiście 

w miejscu, w którym chcemy zaparkować, nie może obowiązywać zakaz postoju. W strefie ruchu 

pierwszeństwo mają najczęściej pojazdy, które znajdują się po prawej stronie - obowiązuje tzw. 

zasada prawej ręki. Jednak kiedy wyjeżdżamy ze strefy ruchu, pierwszeństwo może mieć również 

pojazd znajdujący się po lewej stronie. Gdy ze strefy ruchu wjeżdżamy na drogę publiczną to 

włączamy się do ruchu, czyli musimy ustąpić pierwszeństwa. 

Zachowanie szczególnej ostrożności w strefie ruchu 

Wielu kierowców wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że poruszając się po tego typu drodze, 

powinni zachować szczególną ostrożność. Zazwyczaj znajdują się one w pobliżu terenów 

zabudowanych, co oznacza, że można tu spotkać m.in. pieszych czy rowerzystów. Mimo tego, że za 

znakiem „strefa ruchu” obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego, wiele osób, a zwłaszcza tych, 

które na co dzień nie poruszają się autem, może tego nie wiedzieć. To zwiększa ryzyko 

nieświadomego doprowadzenia do wypadku lub kolizji. Dlatego nawet wtedy, kiedy poruszamy się 
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drogą wewnętrzną, ale jest ona zaznaczoną strefą ruchu, należy mieć oczy dookoła głowy i jechać 

zgodnie z przepisami oraz dozwoloną prędkością. 

Warto też pamiętać o tym, że strefa ruchu to nie to samo, co strefa zamieszkania 

i obowiązują na niej inne zasady. W drugiej sytuacji to pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, 

parkować można tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a maksymalna prędkość wynosi 20 km/h. 

Podobieństwem jest natomiast to, że każdorazowo opuszczając strefę zamieszkania, tak samo jak 

w przypadku strefy ruchu – kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa. 

Interwencja policji w strefie ruchu 

Należy dodać, że w strefie ruchu interwencję na tych samych zasadach co na drodze 

publicznej może przeprowadzić policja i straż miejska. Mowa nie tylko o rozstrzyganiu sporów 

w przypadku stłuczki. Za nieprzepisowe parkowanie, przekroczenie prędkości lub inne wykroczenie 

funkcjonariusz ma prawo wystawić nam mandat zgodny z obowiązującym taryfikatorem. Wyjeżdżając 

ze strefy ruchu na drogę publiczną mamy ponadto obowiązek zachować szczególną ostrożność 

i ustąpić pierwszeństwa wszystkim pozostałym pojazdom. Warto o tym pamiętać, aby przypadkiem 

nie stać się sprawcą groźnej kolizji. 

Strefa ruchu a droga wewnętrzna 

Droga wewnętrzna jest jednym z rodzajów dróg, jakie możemy spotkać np. wjeżdżając na 

osiedle. Na drodze wewnętrznej obowiązują inne przepisy niż na drodze publicznej, jednak jej 

zlokalizowanie nie zawsze jest łatwe, ponieważ wjazd nie musi być oznaczony. Definicję drogi 

wewnętrznej znajdziemy w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Art. 8 ust. 1 

informuje, że drogami wewnętrznymi są „drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do 

ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie 

drogowym tych dróg”. Drogą wewnętrzną może być np. osiedlowa ulica, dojazd do posesji czy do 

sklepu. 

Na drogach wewnętrznych dozwolone jest to, co nie zostało zabronione przez jej zarządcę 

(on także ponosi koszty oznakowania). Jeśli nie ma znaków, które tego zakazują, możemy np. 

parkować w dowolnym miejscu. Poruszając się po drodze wewnętrznej musimy stosować się do 

zasad określonych przez jej zarządcę - postępować zgodnie ze znakami i sygnałami drogowymi przez 

niego ustanowionymi. 

Chociaż na drodze wewnętrznej możemy jechać np. bez zapalonych świateł, czy rozmawiając 

przez telefon, powinniśmy pamiętać, że i tu możemy otrzymać mandat. Zawsze - także na drodze 

wewnętrznej - zabronione jest prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 

(Kodeks karny, art. 178a par. 1). Mandat możemy dostać także wtedy, jeśli nie będziemy stosować się 

do znaków lub stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa. Gdy droga wewnętrzna zostaje 

oznakowana jako strefa ruchu, obowiązują na niej ogólne zasady Kodeksu drogowego. Podobnie, gdy 

zostanie ona oznakowana jako strefa zamieszkania.  
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Strefa ruchu a strefa zamieszkania 

Zgodnie z treścią ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, strefa zamieszkania jest to: „obszar 

obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu 

drogowego, a wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.” Strefy zamieszkania 

zazwyczaj wyznaczane są na terenach, po których porusza się wielu pieszych, a samo ustanowienie 

tej strefy ma za zadanie chronić jej mieszkańców. Wjazd do strefy zamieszkania poprzedzony jest 

zawsze znakiem D-40, zaś jej koniec komunikuje znak D-41. 

Najważniejsze zasady przy poruszaniu się w strefie zamieszkania: 

 Na terenie strefy zamieszkania wszystkie pojazdy oraz zespoły pojazdów obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 20 km/h. 

 W strefie zabroniony jest postój w innym, niż do tego wyznaczone miejscu. 

 Piesi mają całkowite pierwszeństwo przed pojazdami – mogą poruszać się całą 
szerokością drogi, nie mają obowiązku korzystania z chodnika czy też pobocza, ani 
nawet poruszania się w kolumnie. 

 Na terenie strefy dzieci do lat 7 nie muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej. 

 Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania niejako ponownie włączamy się do ruchu, 
ponieważ poruszając się po tejże strefie znajdujemy się na podporządkowanej 
pozycji. Musimy więc ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu. 

 Progi zwalniające w strefie zamieszkania nie muszą być oznaczone, toteż należy cały 
czas zwracać uwagę na jezdnię. 

 Wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami 
równorzędnymi. Kierowców obowiązuje więc zasada ‘prawej strony’ 

 Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, za wyjątkiem dróg 
publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami – np. straży gminnej 

 W obrębie strefy zamieszkania Straż Miejska jak i Policja są uprawnione do 
egzekwowania przepisów, w tym mogą, m.in. założyć blokadę na koła, wystawić 
mandat czy kontrolować trzeźwość kierowców. 

 Znak D-40 oznacza również to, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia (np. 
Fotoradary) wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi. 

Interwencje policji na terenach prywatnych 

Na terenach prywatnych nie obowiązują przepisy ruchu drogowego. Jeżeli więc ktoś 

zablokuje wyjazd z parkingu wspólnoty mieszkaniowej, to nie ma nawet po co dzwonić do służb 

mundurowych. Są jednak sytuacje, w których mundurowi nie mają związanych rąk. Kiedy kierowca 

jest pod wpływem alkoholu i wsiądzie za kółko, nie uniknie konsekwencji, nawet, jeżeli wszystko 

dzieje się na terenie prywatnym. Drugi wyjątek to stworzenia zagrożenia życia. Np. kiedy kierowca 

jedzie z pasażerem i spowoduje kolizję na prywatnym parkingu. W takiej sytuacji zachowanie 

kierowcy mogło zagrozić życiu i zdrowiu pasażera, więc policja miałaby prawo interweniować. Trzecią 

opcją jest natomiast postawienie przez właściciela na terenie prywatnym znaku drogowego, 

w sposób legalny, zgodnie z przepisami. Należy zwrócić uwagę, iż właściciel terenu sam sobie 

zatwierdza postawienie takiego znaku. Na drogach wewnętrznych robi to bowiem gmina, na drogach 

miejskich – powiat. Stąd też, na swoim terenie każdy może postawić znak, zarówno wymyślony przez 

siebie, jak i oficjalnie używany, zgodny z rozporządzeniem o sygnałach i znakach drogowych. 

Urzędnicy zwracają uwagę, iż policja i straż miejska mogą, ale nie muszą interweniować w sprawach 
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związanych ze znakami ustawionymi na terenie prywatnym. Jednak by w ogóle była mowa 

o interwencji, muszą to być znaki oficjalne, postawione według wytycznych rozporządzenia. 

 
 

Autor: Zofia Ignatiuk - Kuźma 

Radca prawny, doradca obywatelski, mediator 
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3. Elektroniczne licytacje komornicze 

Czym jest licytacja elektroniczna 

Możliwość przeprowadzenia licytacji w drodze elektronicznej przez komornika jest 

stosunkowo nową możliwością z której mogą skorzystać wierzyciele w celu zaspokojenia swoich 

roszczeń.  

System licytacji elektronicznej ma za zadanie obsługiwać licytacje do sprzedaży ruchomości, 

nieruchomości, wierzytelności lub praw w drodze licytacji publicznej. Jest on prowadzony przez 

Krajową Radę Komorniczą pod adresem: www.e-licytacje.komornik.pl. 

Przebieg postępowania 

Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze e-licytacji składa się przed wyznaczeniem terminu 

licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji do komornika, który prowadzi 

postępowanie egzekucyjne. Zatem taka sprzedaż nie nastąpi z urzędu. W praktyce licytacja 

elektroniczna rozpoczyna się i kończy z chwilą określoną w obwieszczeniu. Licytacja trwa minimum 

siedem dni a warunkiem udziału w niej jest wpłata wadium. Przed przystąpieniem do licytacji  warto 

zapoznać się z jej regulaminem. 

Zalety licytacji elektronicznych  

W dobie powszechnego dostępu do Internetu licytacja elektroniczna jest przede wszystkim 

udogodnieniem dla potencjalnych nabywców. Mogą oni w wygodny sposób brać udział w licytacji – 

za pośrednictwem swojego komputera lub telefonu. W takim wypadku nie stanowi problemu dla 

licytantów kwestia odległości, którą muszą pokonać celem wzięcia udziału w licytacji. Ponadto, w ten 

sposób potencjalni nabywcy mogą brać udział w kilku licytacjach jednocześnie co jest niemożliwe w 

przypadku tradycyjnej formy przewidzianej w przepisach. W rezultacie przeprowadzenie licytacji w 

formie elektronicznej jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich stron postępowania z uwagi na fakt, 

że pozwala na uzyskanie wyższych cen sprzedaży ruchomości lub nieruchomości. 

Faktem jest, że jest to nowa instytucja w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Jednakże, 

nabiera ona coraz większej popularności wśród Wierzycieli. Dość powiedzieć, że okresie pandemii 

Covid-19 i ograniczeń związanych z możliwością zgromadzeń ta forma sprzedaży majątku Dłużnika 

była pożądaną alternatywą. Warto wspomnieć, że bardzo szeroki jest również zakres sprzedawanych 

przez komorników sądowych ruchomości przez samochody, maszyny, a nawet zwierzęta.  

Licytacja elektroniczna na wniosek wierzyciela 

Zgodnie z wolą ustawodawcy przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji 

elektronicznej może się odbyć wyłącznie na wniosek wierzyciela, a jeżeli jest ich kilku na wniosek 

jednego z nich. W takim przypadku wniosek jednego z wierzycieli o przeprowadzenie licytacji 

elektronicznej wywołuje skutki dla wszystkich i jest dla nich wiążący. Wybór prowadzenia przetargu w 

drodze licytacji elektronicznej wpływa na cały dalszy przebieg licytacji, który konsekwentnie będzie 

się już odbywał w tym trybie. 

http://www.e-licytacje.komornik.pl/
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Ustawa wymaga aby wniosek ten został złożony przed wyznaczeniem terminu licytacji lub 

wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Oznacza to, iż wierzyciel ma prawo domagać się 

licytacji elektronicznej zarówno przed pierwszą, jak i drugą licytacją, a innymi słowy elektroniczna 

licytacja nieruchomości może być zarówno pierwszą, jak i drugą. 

Sprzedaż nieruchomości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej odbywa się za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego czyli systemu tworzonego i prowadzonego przez Krajową Radę 

Komorniczą. Warunkiem udziału osoby uczestniczącej w takim przetargu jest utworzenie przez nią 

indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Dostęp do systemu teleinformatycznego 

obsługującego licytację elektroniczną ma być także zapewniony w każdym sądzie rejonowym. 

Wiele czynności odbywać się będzie za pośrednictwem tego systemu. Przykładowo przepisy 

stanowią, że komornik zamieszcza obwieszczenie o licytacji elektronicznej także w systemie 

teleinformatycznym. Również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, komornik sądowy 

informuje licytantów, o wyłonieniu licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Przede wszystkim zaś 

sama sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego co oznacza, że zza ekranu komputera zainteresowany 

będzie mógł nabyć nieruchomości położoną nawet kilkaset kilometrów dalej. 

Przetarg tj. licytacja elektroniczna nieruchomości rozpoczyna się z chwilą wskazaną w 

obwieszczeniu o licytacji nieruchomości, a kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji 

nieruchomości. Komornik zobowiązany jest wyznaczyć licytację elektroniczną w taki sposób, aby 

zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9:00 a 14:00 w 

dni robocze  i wynosi tydzień (7 dni). Co istotne, w toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta w chwili 

zakończenia przetargu była najwyższa. 

Warto pamiętać, że ustawodawca przewidział możliwość złożenia skargi na odmowę 

dopuszczenia do przetargu, której złożenie będzie możliwe w terminie trzech dni od dnia odmowy 

dopuszczenia do przetargu. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetarg będą mogły złożyć 

tę skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Po zakończeniu przetargu, nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego zakończenia, 

komornik prześle do sądu protokół z przebiegu przetargu, wszystkie skargi, których nie rozpozna oraz 

dokumenty niezbędne do udzielenia przybicia. 

Postanowienie co do przybicia wydawane będzie przez sędziego, jak i referendarza 

sądowego, na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od otrzymania protokołu z przebiegu 

przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia. 

Trzeba wiedzieć, że choć przepisy formalnie obowiązują, nie jest to równoznaczne z 

odbywaniem się tego rodzaju licytacji w praktyce. Po pierwsze bowiem art. 5 ustawy nowelizującej 

(Dz. 2021. poz 1090) stanowi, że w okresie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dokonanie 

wyboru sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest dopuszczalne, jeżeli ze 

względów technicznych, leżących po stronie komornika sądowego, jest to możliwe, a po drugie 
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Minister Sprawiedliwości nie wydał jeszcze rozporządzenia, które określi sposób przeprowadzenia 

sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania 

użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.  

E-licytacje mają stanowić z założenia narzędzie do skutecznego prowadzenia postępowań 

egzekucyjnych m.in. w czasie trwania epidemii. Czy się tak stanie i jak często wierzyciele sięgać będą 

do tej instytucji pokaże najbliższa przyszłość. 

 

Autor: Zofia Ignatiuk – Kuźma 

Radca prawny, doradca obywatelski, mediator 
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4. Instytucje ujęcia, zatrzymania oraz tymczasowe aresztowania 

Tymczasowe aresztowanie stanowi najbardziej dolegliwy środki zapobiegawczy. Izolacja 

służyć ma w założeniu zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania, przede wszystkim zapobiec 

mataczeniu przez osobę podejrzaną. Dla samego podejrzanego jest to jednak okres dużej 

niepewności, strachu, niekiedy załamania. Nie inaczej wygląda sytuacji rodziny podejrzanego, którzy 

odcięci są dodatkowo od jakichkolwiek informacji dotyczących najbliższej im osoby. 

Zatrzymanie a tymczasowe aresztowanie 

Zatrzymanie stanowi procesowy środek przymusu. Co do zasady jest ono stosowane 

w stosunku do osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa przed planowaną czynnością 

postawienie jej formalnych zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Tymczasowe 

aresztowanie jest z kolei środkiem zapobiegawczym stosowanym w stosunku do podejrzanego na 

dalszym etapie. Aby główny cel w postaci prawidłowego zabezpieczenia dowodów został osiągnięty, 

podejrzanego izoluje się od razu po wyjaśnieniu podstaw zatrzymania i przedstawieniu mu zarzutów. 

Nie można przy tym wykluczyć, iż tymczasowe aresztowanie nastąpiłoby w czasie późniejszym, 

zwłaszcza gdy podejrzany rzeczywiście podejmował działania mające na celu zniekształcenie 

dowodów (np. namawiał świadków do złożenia fałszywych zeznań). Z drugiej strony, częstym 

przypadkiem jest zwolnienie podejrzanego po 24 h zatrzymania – bez stosowania tymczasowego 

aresztowania. 

Od zatrzymania i tymczasowego aresztowania odróżnić trzeba jeszcze tzw. ujęcie. Jak stanowi 

art. 243 k.p.k.: „Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu 

podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub 

nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji”. Ujęcie osoby 

ma zatem charakter tymczasowego zatrzymania, które – po oddaniu sprawy w ręce organów ścigania 

– może się zamienić w zatrzymanie procesowe, a następnie także w tymczasowe aresztowanie. 

Ile może trwać zatrzymanie 

Organy ścigania mogą zatrzymać jednostkę na maksymalnie 48 godzin. Niezależnie od tego, 

czy okres ten był wystarczający dla przeprowadzenia czynności z zatrzymanym i pozwolił organom 

zgromadzić niezbędne dane, przed jego upływem powinno nastąpić zwolnienie zatrzymanego. 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prokurator występuje do sądu z wnioskiem o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania. Wniosek o tymczasowe aresztowanie musi trafić do sądu w czasie 

owych 48 godzin. Sąd ma następnie 24 godziny na podjęcie decyzji o tymczasowym aresztowaniu. 

W przeciągu tego okresu musi wyznaczyć posiedzenie aresztowe i wydać postanowienie 

o tymczasowym aresztowania bądź odmowie tymczasowego aresztowania. Jeśli wciągu owych 24 

godzin nie zapadnie pozytywna decyzja o tymczasowym aresztowaniu, zatrzymanego należy 

niezwłocznie zwolnić. 
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Stwierdzić w tym miejscu należy, że jeśli osoba zatrzymana nie została tymczasowo 

aresztowana pomimo wniosku prokuratora, maksymalny czas jej zatrzymania wynosi 72 godziny. Co 

przy tym istotne, wskazane terminy 48 oraz 24 godzin nie są znamienne. Przykładowo, nawet jeśli 

przekazanie zatrzymanego do dyspozycji sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie nastąpiło po 

upływie 36 godzin od zatrzymania, termin 24 godzin na podjęcie decyzji przez sąd nie ulega 

wydłużeniu o dodatkowe 12 godzin. Z drugiej strony, nie ma możliwości wydłużenia terminu 48 

godzin zatrzymania przez organy ścigania, kosztem skrócenia 24 godzin na podjęcie decyzji 

o tymczasowym aresztowaniu przez organ sądowy. 

Organ uprawniony do wydawania decyzji w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania 

W przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania sąd wydaje postanowienie. Z uwagi 

na to, że decyzja o zastosowaniu tymczasowego aresztowania należy do wyłącznej kompetencji sądu, 

w postępowaniu przygotowawczym tymczasowe aresztowanie na wniosek prokuratora stosuje sąd 

rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – inny 

sąd rejonowy. 

Należy zauważyć, że sąd rejonowy stosuje areszt tymczasowy bez względu na to, przed jakim 

sądem właściwym rzeczowo toczyć się będzie postępowanie w sprawie, a więc może zaistnieć 

sytuacja, w której sąd rejonowy wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, 

a sprawę będzie rozpoznawał sąd okręgowy, jako sąd pierwszej instancji. Sąd rejonowy może 

zastosować tymczasowe aresztowanie nie na dłużej niż 3 miesiące. Sąd rejonowy, stosując 

tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym na okres krótszy niż 3 miesiące, jest 

nadal właściwy do ponownego zastosowania tego środka zapobiegawczego lub jego przedłużenia 

(nawet kilkukrotnie) na podstawie art. 263 § 1 k.p.k., z tym jednak zastrzeżeniem, że łączny okres 

rzeczywistego pozbawienia wolności podejrzanego na podstawie postanowienia tegoż sądu nie może 

przekroczyć 3 miesięcy. Jeżeli osoba po upływie tego terminu zostanie zwolniona, to ponowne 

zastosowanie tymczasowego aresztowania należy do kompetencji sądu właściwego do dalszego 

stosowania lub przedłużenia tego środka, art. 263 § 2 i 4 k.p.k.. 

Po wniesieniu aktu oskarżenia tymczasowe aresztowanie stosuje sąd, przed którym sprawa 

się toczy. Na etapie postępowania rozpoznawczego w zależności od przestępstwa będzie to sąd 

rejonowy lub okręgowy, jako sąd pierwszej instancji. Należy podkreślić, że uprawnienie do 

stosowania tymczasowego aresztowania będzie miał także sąd odwoławczy (okręgowy lub 

apelacyjny) na skutek zażalenia (art. 252 § 1 KPK), w tych wypadkach, gdy sąd rejonowy odmówił 

zastosowania tymczasowego aresztowania oraz w wypadku wydania orzeczenia kończącego 

postępowanie i przekazania sprawy do drugiej instancji (art. 251 § 2 k.p.k.). Środek zapobiegawczy 

można także zastosować w postępowaniu kasacyjnym i wznowieniowym oraz postępowaniu 

uregulowanym w rozdziale 55a dotyczącym skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylającego wyrok 

sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. 
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Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym 

Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym 

może złożyć wyłącznie prokurator. Policja bądź inne organy prowadzące postępowanie mogą 

zainicjować złożenie takiego wniosku, ale dokonanie czynności należy do prokuratora, nawet jeśli 

zachodzą sytuacje niecierpiące zwłoki.  

Wniosek składa się w formie pisemnej. Powinien on zawierać, oprócz wymogów 

przeznaczonych dla pisma procesowego (art. 119 § 1 k.p.k.), także dowody wskazujące na duże 

prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo, okoliczności przemawiające za istnieniem 

zagrożeń dla prawidłowego toku postępowania lub możliwości popełnienia przez oskarżonego 

nowego, ciężkiego przestępstwa oraz określonej podstawy stosowania tego środka zapobiegawczego 

i konieczności jego stosowania (art. 250 § 2a k.p.k.). Prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił 

zarzucane mu przestępstwo oraz okoliczności, z których wynika określona obawa bezprawnego 

utrudniania przez podejrzanego postępowania lub możliwość popełnienia przez niego nowego 

ciężkiego przestępstwa, należy poprzeć określonymi dowodami, z tym że mogą to być także dowody 

swobodne, pod warunkiem że zostały uzyskane zgodnie z prawem (dowody legalne). Na prokuratorze 

spoczywa więc ciężar wykazania przesłanek ogólnych i szczególnych zastosowania środka 

zapobiegawczego. 

Czas trwania tymczasowego aresztowania 

Kwestia ta jest niezwykle problematyczna w praktyce. Początkowo nie może ono przekraczać 

3 miesięcy. Z biegiem postępowania, może ono jednak ulec przedłużeniu na dalszy czas oznaczony. 

Jak wynika z  art. 263 § 1-4 k.p.k. tymczasowe aresztowanie może przekraczać nawet okres 2 lat. 

Zastrzec niemniej trzeba, że przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej 12 miesięcy, 

nie powinno mieć miejsca, gdy kara realnie grożąca oskarżonemu za zarzucane przestępstwo nie 

przekroczy 3 lat pozbawienia wolności. Stosowanie tymczasowego aresztowania dłużej niż 2 lata nie 

jest natomiast dozwolone, gdy realnie grożąca oskarżonemu kara nie przekroczy ona 5 lat 

pozbawienia wolności. Te dodatkowe ograniczenia nie znajdą jednak zastosowania, gdy mamy do 

czynienia z celowym przewlekaniem postępowania przez oskarżonego (art. 263 § 4a k.p.k.). 

Odrębnie uregulowana jest kwestia tzw. aresztu międzyinstancyjnego. Jeżeli zachodzi 

potrzeba stosowania tymczasowego aresztowania po wydaniu wyroku przez sąd i instancji, 

każdorazowe jego przedłużenie może następować na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Tymczasowe aresztowanie – przesłanki 

Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania dzieli się zazwyczaj na ogólne, właściwe 

dla wszystkich środków zapobiegawczych, oraz szczególne – odnoszące się wyłącznie do 

tymczasowego aresztu. Do pierwszej grupy zalicza się: 

1) konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku procesu lub zapobiegnięcia popełnieniu 
przez podejrzanego nowego, ciężkiego przestępstwa  

2) oraz duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił przestępstwo.  

Do drugiej grupy należą natomiast: 

1. uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego (oskarżonego), 



 

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

6
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

2. uzasadniona obawa, że podejrzany (oskarżony) będzie nakłaniał do składania fałszywych 
zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne (tzw. 
obawa matactwa), oraz 

3. grożąca podejrzanemu (oskarżonemu) surowa kara pozbawienia wolności. 

W każdym przypadku tymczasowego aresztowania muszą być spełnione dwie przesłanki 

ogólne oraz co najmniej jedna przesłanka szczególna, z zastrzeżeniem że samoistność przesłanki 

surowej grożącej kary w dalszym ciągu budzi wątpliwości. 

Wyjątki od zastosowania tymczasowego aresztowania 

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek 

zapobiegawczy (Art. 257 § 1 k.p.k.). Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy 

odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności: 

 spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo; 

 pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny (Art. 259 § 
1 k.p.k.). 

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można 

przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania 

przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia (§ 2). 

Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą 

pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku (§ 3). 

Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy oskarżony ukrywa się, 

uporczywie nie stawia się na wezwania lub w inny bezprawny sposób utrudnia postępowanie albo nie 

można ustalić jego tożsamości. Ograniczenie przewidziane w § 2 nie ma również zastosowania, gdy 

zachodzi wysokie prawdopodobieństwo orzeczenia środka zabezpieczającego polegającego na 

umieszczeniu sprawcy w zakładzie zamkniętym (§ 4). 

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania 

Pamiętać należy, że na każde postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania 

przysługuje zażalenie. Po pierwsze, zażalenie takie przysługuje na pierwsze postanowienie sądu 

o zastosowaniu tego środka zapobiegawczego. Co więcej, w myśl art. 426 § 2 k.p.k., od 

postanowienia sądu odwoławczego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na 

skutek zażalenia, przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego. 

Zabezpiecza to interesy podejrzanego w sytuacji, gdy sąd I instancji nie uwzględnił wniosku 

prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, lecz sąd II instancji zmienił tę decyzję. 

W sytuacji tej należy przy tym pamiętać o tym, aby w zażaleniu zawrzeć dodatkowo wniosek 

o wstrzymanie wykonania postanowienia sądu II instancji. 

Zażalenie przysługuje jednocześnie na każde postanowienie dotyczące przedłużenia 

tymczasowego aresztowania. Jak wynika z art. 263 § 5 k.p.k., zaskarżyć można także postanowienie 

sądu apelacyjnego o przedłużeniu stosowania tego środka na okres powyżej 12 miesięcy i 2 lat. 

W tym przypadku zażalenie przysługuje do sądu apelacyjnego orzekającego w składzie trzech 

sędziów. Pamiętać jednocześnie trzeba, iż nawet w przypadku wydania postanowienia o 
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zastosowaniu czy przedłużeniu tymczasowego aresztowania, wnioskować można o zmianę tego 

środka na inny, wolnościowy. 

 

Autor: Zofia Ignatiuk – Kuźma 

Radca prawny, doradca obywatelski, mediator 
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5. Renta z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 

Aby zapewnić środki utrzymania rolnikowi, który z uwagi na okresową lub trwałe utracił zdolność do 

pracy w gospodarstwie rolnym ustawodawca wprowadził świadczenie w postaci renty (stałej lub 

okresowej) z tytułu niezdolności do pracy w gosp. rolnym. 

Przysługuje ona ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1. jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,  
2. całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie 

podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach wymienionych 
poniżej w pkt 1 i 2, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, 

3. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres 
wynoszący co najmniej: 

a.  rok - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym 

powstała w wieku do 20 lat, 

b. 2 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat, 

c. 3 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat, 

d. 4 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat, 

e. 5 lat - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 30 lat, przy czym 

wymagane 5 lat powinno przypadać w okresie ostatnich 10 lat 

przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności 

do pracy. 

Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (DzU z 2022 r., poz. 1155) wprowadziła w ustawie z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (DzU z 2022 r., poz. 933) dodatkowy przepis, w świetle którego prawo 
do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy może uzyskać również osoba całkowicie 
niezdolna do pracy w gosp. rolnym, która podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 
przez co najmniej 25 lat. 

W przypadku takich osób nie jest wymagane, aby całkowita niezdolność do pracy 
w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu lub w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu (art. 21, ust. 1a). Nie jest 
wymagane też udowodnienie 5 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 
w ostatnim 10-leciu przed złożeniem wniosku o przyznanie renty (art. 21, ust. 9). Przy 
ustalaniu 25-letniego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zaliczeniu 
podlegają okresy, o których mowa wyżej, w tym również okresy zagraniczne. 

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo 

do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy (bez względu na datę urodzenia osób ubiegających 

się o to świadczenie), zalicza się również okresy: 

1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich 
rodzin w latach 1983-1990, 
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2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po 
ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r., 

3. od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi (okresy 
składkowe i nieskładkowe, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), w tym okresy 
zagraniczne. 
 

Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zostały one 

zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych 

przepisów. Jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej 

choroby zawodowej, wymagany jest jakikolwiek okres ubezpieczenia, który obejmuje dzień wypadku 

lub dzień zachorowania na chorobę zawodową.  

Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, 

który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy 

w gospodarstwie rolnym. Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się 

za trwałą, jeżeli ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy 

w gospodarstwie rolnym. Natomiast w przypadku, gdy ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności 

do pracy - całkowitą niezdolność do pracy uznaje się za okresową. 

O niezdolności ubezpieczonego do pracy orzekają w postępowaniu orzeczniczym: 

 lekarz rzeczoznawca KRUS (I instancja) lub 
 komisja lekarska KRUS (II instancja), w wyniku odwołania się rolnika od orzeczenia 

lekarza rzeczoznawcy lub w wyniku wniesienia zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza 
rzeczoznawcy przez lekarza regionalnego inspektora ds. orzecznictwa lekarskiego. 
 

Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę stałą, jeżeli całkowita 

niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowości 

przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta rolnicza z tytułu niezdolności 

do pracy przysługuje przez okres wskazany w decyzji Prezesa KRUS. 

Rencista uprawniony do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy nie traci 

prawa do tej renty, jeżeli podejmie działalność pozarolniczą podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego (zmiana wprowadzona od 1 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw). 

W zależności od uzyskanego przychodu świadczenie (dotyczy części uzupełniającej) może ulegać 

zmniejszeniu lub zawieszeniu na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących w systemie 

powszechnym. 

Jeżeli osoba utraciła prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z powodu nie 

uznania tej osoby za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym, a w ciągu 18 miesięcy 

od dnia ustania tego prawa stanie się ona ponownie całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie 

rolnym, to wówczas prawo do renty zostanie przywrócone. 
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Jeżeli osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy chce 

uzyskać prawo do tego świadczenia na kolejny okres (na stałe), powinna przed upływem okresu, 

na który renta została jej przyznana, złożyć nowy wniosek o świadczenie rentowe wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o stanie zdrowia (jest ważne miesiąc od daty jego wydania), wystawionym przez 

lekarza leczącego, na druku KRUS N-14. 

Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły wiek 

emerytalny, przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w wysokości nie niższej od dotychczas 

pobieranej renty, jeżeli osoba ta spełnia warunek posiadania wymaganego okresu podlegania 

ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat (w przypadku osób urodzonych 

po dniu 31 grudnia 1948 r. musi to być co najmniej 25 lat podlegania wyłącznie rolniczemu 

ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu). 

W przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. wysokość przyznanej emerytury 

może być niższa od dotychczas pobranej renty, z powodu wyłączenia okresów podlegania innemu 

ubezpieczeniu. 

Osoba urodzona po dniu 31 grudnia 1948 r. uprawniona do renty rolniczej z tytułu 

niezdolności do pracy traci prawo do tego świadczenia, gdy uzyska prawo do emerytury 

pracowniczej. 

Jeżeli jednak osoba ta, zanim wystąpi z wnioskiem o emeryturę pracowniczą, złoży 

oświadczenie, iż wybiera rentę rolniczą, może nadal pobierać to świadczenie. 

W przypadku złożenia takiego oświadczenia środki zgromadzone na rachunku tej osoby 

w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) są przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem 

ZUS, na dochody budżetu państwa. 

Oświadczenie o wyborze świadczenia jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo 

odstąpienia. 

Osoba uprawniona do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, która nie spełni 

warunków do przyznania emerytury rolniczej z urzędu, jest wzywana przez KRUS - w terminie  

co najmniej 3. miesięcy przed osiągnięciem przez nią wieku emerytalnego - do złożenia ww. 

oświadczenia o wyborze świadczenia. 

 

Autor: Zofia Ignatiuk – Kuźma 

Radca prawny, doradca obywatelski, mediator 
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6. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego 

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) jest pismem procesowym, które 

inicjuje postępowanie sądowoadministracyjne. Przysługuje co do zasady od orzeczeń organu II 

instancji w postępowaniu administracyjnym. 

Wymogi formalne skargi 

Wymogi formalne skargi zostały określone przede wszystkim w art. 57 § 1 i art. 46 ustawy 

prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej Ppsa), choć oczywiście niektóre z nich 

wynikają z innych przepisów, np. art. 47 § 1 i § 2 Ppsa oraz art. 215 § 1 Ppsa. Skarga powinna czynić 

zadość wymaganiom każdego pisma składanego w postępowaniu sądowym oraz spełniać dodatkowo 

wymagania formalne przewidziane dla skargi. 

Skarga powinna zawierać: 

1) datę skargi, 

2) oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, 

3) imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, 

4) oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adresu do doręczeń, lub siedziby 

stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, 

5) numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną oraz numer PESEL jej 

przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania, bądź posiadają go nie 

mając takiego obowiązku, lub 

6) numer w KRS, a w przypadku jego braku – numer identyfikacyjny REGON albo numer 

w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony 

wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym 

rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania, 

7) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia 

postępowania skarga dotyczy, 

8) oznaczenie rodzaju pisma/oznaczenie przedmiotu sprawy, 

9) oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia (jeżeli od tej wartości zależy wysokość 

opłaty), 

10) osnowę wniosku lub oświadczenia, 

11) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, 

12) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, 

13) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, 



 

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

2
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

14) wymienienie załączników (np. pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty 

skarbowej, dowód uiszczenia wpisu od skargi, odpis skargi). 

Wprawdzie do warunków formalnych skargi nie należą:  

 zarzuty, 

 wnioski  

 uzasadnienie zarzutów i wniosków procesowych 

to bez wątpienia elementy te powinien OBLIGATORYJNIE ująć w skardze każdy profesjonalny 

pełnomocnik. Wymogi te nie dotyczą podmiotów które występują bez profesjonalnych 

pełnomocników. 

W dalszym toku postępowania należy w każdym piśmie procesowym podawać sygnaturę akt 

nadaną przez sąd, jednakże z oczywistych względów nie dotyczy to skargi, która jest pierwszym 

pismem wszczynającym postępowanie. 

Skarga powinna spełniać wszystkie określone wyżej wymagania formalne, choć uchybienia 

spowodowane brakiem któregokolwiek z nich nie będą miały takiej samej wagi i nie będą 

powodować tożsamych konsekwencji procesowych. Niespełnienie warunku zachowania terminu do 

wniesienia skargi powoduje jej odrzucenie przez sąd bez wzywania do uzupełnienia braku, chyba że 

wraz ze skargą został złożony wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W takim przypadku 

sąd ma obowiązek w pierwszej kolejności prawomocnie rozstrzygnąć kwestię ewentualnego 

przywrócenia terminu, a dopiero w następnej kolejności odrzucić skargę. Większość pozostałych 

warunków formalnych podlega uzupełnieniu po wezwaniu sądu zakreślającego odpowiedni termin 

pod rygorem odrzucenia skargi.  

Termin wniesienia skargi 

Wprawdzie z przepisów Ppsa nie wynika wprost, że oznaczenie daty skargi stanowi jej 

warunek formalny, jednakże nie ulega wątpliwości, że w świetle art. 53 § 1 Ppsa takim warunkiem 

jest 30-dniowy termin do wniesienia skargi, liczony od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia 

w sprawie. Dlatego też kluczowe znaczenie dla zachowania warunku formalnego skargi do sądu 

administracyjnego mają: data doręczenia stronie zaskarżonego aktu oraz data skargi. Z zestawienia 

tych dat musi bowiem wynikać, że skarga została złożona w 30-dniowym terminie. 

W przypadku bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania, skargę do 

sądu administracyjnego można wnieść w każdym czasie, oczywiście pod warunkiem wcześniejszego 

złożenia ponaglenia (art. 53 § 2b Ppsa w zw. z art. 37 Kpa). 

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnych wydanych na podstawie art. 138 § 2 Kpa wnosi się w 

terminie 14-dniowym od dnia doręczenia decyzji kasatoryjnej (art. 64c § 1 Ppsa). 
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Adresat skargi 

Adresatem skargi jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma 

siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona (art. 13 § 2 Ppsa). 

Właściwy zatem będzie ten sąd administracyjny, na obszarze właściwości którego znajduje się organ 

administracji publicznej, który wydał ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie. Co do organów 

centralnych i naczelnych zasadniczo właściwym będzie WSA w Warszawie, jednakże mocą art. 13 § 3 

Ppsa ustawodawca upoważnił Prezydenta RP do przekazania w drodze rozporządzenia 

wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju, należących 

do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy 

celowości. 

Oznaczenie organu 

Zgodnie z art. 54 § 1 Ppsa skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem 

organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem 

skargi. Konieczne zatem jest oznaczenie organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie (lub 

ewentualnie pozostaje w bezczynności lub przewlekle prowadzi postępowanie). 

Właściwe oznaczenie organu nie tylko stanowi jeden z warunków formalnych skargi, ale ma 

też doniosłe znaczenie praktyczne. Wprawdzie w obecnym stanie prawnym wniesienie skargi 

bezpośrednio do sądu nie wpływa na zachowanie terminu (art. 53 § 4 Ppsa), jednakże ze złożeniem 

skargi za pośrednictwem organu wiążą się możliwości jej uwzględnienia w ramach tzw. autokontroli 

(art. 54 § 3 Ppsa) oraz wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu (art. 61 § 2 Ppsa). 

Oznaczenie przedmiotu sprawy 

Pismo, które inicjuje postępowanie zmierzające do wzruszenia aktu lub czynności albo 

zmuszenia organu do podjęcia określonej czynności (w przypadku bezczynności lub przewlekłego 

prowadzenia postępowania) oznacza się jako „skarga”. W tytule pisma nie ma obowiązku bardzo 

szczegółowego opisywania rodzaju skargi i oznaczenia przedmiotu sprawy. Wystarczające jest 

wskazanie czy jest to skarga na określoną decyzję lub inny akt lub czynność, czy też skarga na 

bezczynność (przewlekłe działanie) organu. Szczegółowy opis sprawy powinien natomiast być 

wskazany w przedmiocie skargi.  

Oznaczenie stron/uczestników 

Jednym z warunków formalnych skargi jest oznaczenie stron i uczestników postępowania 

oraz wskazanie ich adresów zamieszkania (siedziby). Zgodnie z art. 32 Ppsa stronami w postępowaniu 

przed wojewódzkim sądem administracyjnym są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność 

lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Strony oznacza się poprzez 

podanie ich imion i nazwisk (w przypadku osób fizycznych) lub nazwy (przy podmiotach niebędących 

osobami fizycznymi). Jeżeli strona nie ma zdolności do czynności prawnych, należy wskazać jej 

przedstawiciela ustawowego. 
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Oprócz stron postępowania konieczne jest wymienienie uczestników postępowania, którymi 

są osoby, które brały udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosły skargi, jeżeli wynik 

postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego (art. 33 § 1 Ppsa). Uczestnicy postępowania 

mają prawa strony, co wynika wprost z treści art. 33 § 1 Ppsa ze wszelkimi tego konsekwencjami 

procesowymi.  

W kontekście warunków formalnych skargi przekłada się to przede wszystkim na liczbę 

odpisów skargi i załączników, które muszą zostać doręczone nie tylko stronom postępowania 

(organowi i pozostałym skarżącym), ale także uczestnikom postępowania. Brak odpowiedniej liczby 

odpisów skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braku formalnego skargi w zakreślonym 

terminie, pod rygorem odrzucenia skargi. Identyfikacja uczestników postępowania powinna opierać 

się na danych z postępowania administracyjnego. Będą to bowiem co do zasady strony postępowania 

administracyjnego, które nie wniosły skargi do WSA. 

Kryterium zakwalifikowania danego podmiotu do kategorii stron postępowania 

administracyjnego (czyli uczestników w postępowaniu przed sądem administracyjnym) będzie interes 

prawny (art. 28 Kpa).  

Pojęcie „interesu prawnego” doczekało się bogatego orzecznictwa sądowoadministracyjnego. 

Najogólniej rzecz biorąc, posiadanie interesu prawnego uzależnione jest od ustalenia powszechnie 

obowiązującego przepisu prawa, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu w 

związku z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności 

organu sprzecznych z potrzebami danej osoby (wyrok NSA z dnia 12.07.2007 r. sygn. akt I OSK 

1559/06). 

Od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, czyli sytuację, w której dany 

podmiot jest co prawda bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, 

jednakże nie może tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa, mającego stanowić podstawę 

skierowanego żądania w zakresie podjęcia stosownych czynności przez organ administracji (wyrok 

WSA w Warszawie z dnia 5.12.2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 1550/07). Uprawnionym do wniesienia 

skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny (art. 50 § 1 Ppsa). 

Gdy pismo jest pierwszym pismem w sprawie należy oznaczyć: 

1) miejsce zamieszkania, a w razie jego braku - adres do doręczeń, lub siedziby i adresów 

stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, 

2) numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej 

przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie 

mając takiego obowiązku, lub 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny 

REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji 

podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku 

wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania. 

 



 

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

 

St
ro

n
a2

5
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

Zgodnie z art. 70 Ppsa strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej 

zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń, w tym adresu elektronicznego, lub siedziby. W 

razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, 

chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd 

powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu. Art. 125 § 1 pkt 3 Ppsa stanowi zaś, że: Sąd 

może zawiesić postepowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego 

lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. 

Osnowa skargi 

Osnowa wniosku lub oświadczenia zawarta w skardze to merytoryczna treść, jaką wniosek 

lub oświadczenie zawiera. Winno z niej wynikać, jaki jest faktyczny zamiar wnoszącego pismo. W 

niektórych sytuacjach ustawa nakłada na wnoszącego pismo obowiązek wskazania dowodów 

uzasadniających treść pisma (np. zgodnie z art. 255 Ppsa, jeżeli oświadczenie strony zawarte we 

wniosku o przyznanie prawa pomocy okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu 

majątkowego i możliwości płatniczych, sąd może ją wezwać do przedłożenia dokumentów 

źródłowych). Jest to zwięzłe i jasne wskazanie naruszenia prawa, jak również odpowiedni zamiar 

skarżącego. 

Oznaczenie WPZ 

Postępowanie sądowoadministracyjne jest co do zasady odpłatne i wiąże się z koniecznością 

ponoszenia kosztów. Zgodnie z art.  230 §  1 Ppsa  od pism wszczynających postępowanie przed 

sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których 

mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie 

postępowania. Art.  231 Ppsa stanowi, iż: wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których 

przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych  sprawach pobiera się wpis stały. 

Niektóre kategorie spraw sądowoadministracyjnych korzystają z ustawowego zwolnienia od 

wpisu (podstawa prawna: art. 239 Ppsa). W pierwszej kolejności sporządzający skargę ma obowiązek 

ustalić, czy sprawa będąca przedmiotem skargi nie korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów 

sądowych. Wówczas bowiem nie ma obowiązku ustalania wpz i charakteru wpisu od skargi, ani jego 

wysokości.  

Jeżeli sprawa, w której sporządzana jest skarga, nie korzysta z ustawowego zwolnienia od 

wpisu, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy konieczne jest podanie wpz. Zgodnie z art.  216 Ppsa 

jeżeli przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, stanowi ona wartość przedmiotu 

zaskarżenia. Wpz istnieje więc wówczas, gdy przedmiotem zaskarżonego aktu jest należność 

pieniężna. W praktyce będzie to kwota wyrażona w pieniądzu, wskazana wprost w zaskarżonym 

rozstrzygnięciu administracyjnym, np. kara pieniężna. Zgodnie zaś z art.  217 Ppsa do wartości 

przedmiotu zaskarżenia nie wlicza się odsetek i kosztów związanych z należnością główną. 

Art.  220 §  1 Ppsa stanowi, iż: Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od 

którego nie zostanie uiszczona opłata, w tym opłata, o której mowa w art. 235a. W tym przypadku, z 

zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia 

pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie 

bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez 
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rozpoznania. Dalej ustawodawca wskazuje, iż: Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o 

wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, 

podlegają odrzuceniu przez sąd. 

Sporządzając skargę należy pamiętać, iż zgodnie z art. 239 § 1 pkt 4 Ppsa zwolniona od 

obowiązku uiszczania kosztów sądowych jest strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w 

postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w 

prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa. 

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, 

radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (Art.  244 §  1 Ppsa). Zgodnie z 

art.  245 §  1 Ppsa  Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo 

pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie 

adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w 

zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko 

od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. 

Wskazanie zaskarżonego aktu 

Jednym z podstawowych elementów każdej skargi jest wyraźne oznaczenie zaskarżonego 

aktu lub czynności, czyli jaki akt lub czynność (ewentualnie bezczynność i przewlekle prowadzenie 

postępowania) strona skarży oraz w jakim zakresie. Konieczne jest zatem podanie oznaczenia 

zaskarżonego rozstrzygnięcia, jego daty, numeru lub znaku oraz organu, który je wydał. W 

przedmiocie zaskarżenia można podać także krótki opis rozstrzygnięcia, tj. jego rodzaju i czego 

dotyczy. 

Kolejnym ważnym elementem jest jednoznaczne wskazanie zakresu zaskarżenia, tj. czy 

skarżone jest rozstrzygnięcie w całości czy też wyłącznie w części. Wyraźne oznaczenie zakresu 

zaskarżenia ma daleko idące skutki procesowe, albowiem nieobjęcie całością skargi zaskarżonego 

rozstrzygnięcia skutkować będzie jego uprawomocnieniem się w pozostałym zakresie.  

Jednoznaczne i precyzyjne oznaczenie zaskarżonego aktu lub czynności oraz zakresu skargi 

powinno skutkować konsekwentnymi wnioskami procesowymi, a zatem wnioskiem o uchylenie 

decyzji w całości lub w zaskarżonej części. 

Pełnomocnictwo 

Skargę do WSA można wnieść osobiście lub przez pełnomocnika. W postępowaniu przed 

WSA nie istnieje przymus adwokacko-radcowski, w związku z czym strona może występować 

osobiście lub korzystając z pomocy członka najbliższej rodziny.  

Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy 

pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa (art. 37 § 1 Ppsa). 
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Uzasadnienie skargi 

Uzasadnienie skargi powinno składać się ze zwięzłego przedstawienia stanu faktycznego 

sprawy, a przede wszystkim zawierać uzasadnienie zarzutów i wniosków procesowych. Praktyczne 

znaczenie uzasadnienia skargi jest niewielkie, skoro i tak sąd ma obowiązek dokładnie przeanalizować 

okoliczności faktyczne i prawne wynikające z akt sprawy. Uzasadnienie faktyczne skargi można 

ograniczyć do absolutnego minimum, czyli przytoczenia najważniejszych elementów składających się 

na stan faktyczny. 

Najistotniejsze znaczenie ma uzasadnienie prawne, które powinno zawierać analizę podstawy 

prawnej decyzji i poszczególnych jej przesłanek w nawiązaniu do stanu faktycznego sprawy, 

a następnie uzasadnienie poszczególnych zarzutów skargi. Zarzuty należy formułować skrótowo 

i zwięźle, a pełne ich rozwinięcie należy wskazać w uzasadnieniu skargi. Uzasadnienie zawsze 

powinno odnosić się do zarzutów skargi. 

W uzasadnieniu skargi należy także uzasadnić wnioski procesowe zawarte w skardze, 

począwszy od dostrzeżonej konieczności zastosowania art. 135 Ppsa, poprzez art. 119 Ppsa, 

a skończywszy na uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. 

Zarzuty i wnioski skargi 

Zarzuty i wnioski procesowe nie stanowią stricte elementu formalnego wymaganego 

w skardze do WSA. Zgodnie z art. 134 § 1 Ppsa, sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc 

związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (z wyjątkiem indywidualnej 

interpretacji przepisów prawa podatkowego, opinii zabezpieczającej i odmowy wydania opinii 

zabezpieczającej). W praktyce więc, nawet przy braku jasno sprecyzowanych zarzutów, zarzutów 

nieuzasadnionych lub nietrafionych, sąd I instancji ma obowiązek z urzędu rozpoznać całość sprawy 

i np. uchylić zaskarżoną decyzję, gdy uzna, że doszło do wystąpienia przesłanek z art. 145 Ppsa. 

Na podstawie art. 145 Ppsa można sformułować cztery następujące zarzuty: 

1. zarzut „nieważnościowy” tj. naruszenie prawa skutkujące koniecznością stwierdzenia nieważności 
decyzji lub postanowienia (art. 145 § 1 pkt 2 Ppsa w zw. z art. 156 § 1 Kpa); 

2. zarzut „wznowieniowy” tj. naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postepowania (art. 
145 § 1 pkt 1 lit. b Ppsa w zw. z art. 145 § 1 Kpa); 

3. zarzut „materialnoprawny” tj. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik 
sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a Ppsa w zw. z normą prawa materialnego); 

4. zarzut „procesowy” tj. naruszenie prawa procesowego, jeżeli mogło mieć ono istotny wpływ na 
wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Ppsa w zw. z przepisem proceduralnym). 

Wskazanym wyżej zarzutom odpowiadają adekwatne wnioski : 

1. Na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 Ppsa o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji lub 
postanowienia (z powodu wystąpienia przesłanek z art. 156 § 1 Kpa); 

2. Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit b Ppsa o uchylenie zaskarżonej decyzji lub postanowienia 
(z powodu wystąpienia przesłanek z art. 145 § 1 Kpa); 

3. Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit a Ppsa o uchylenie zaskarżonej decyzji lub postanowienia 
(z powodu naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy); 
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4. Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit c Ppsa o uchylenie zaskarżonej decyzji lub postanowienia (z 
powodu naruszenia przepisów postepowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik 
sprawy). 

Konstrukcja każdego zarzutu opartego na treści art. 145 Ppsa opiera się na 3 podstawowych 

elementach: 

 wskazanie konkretnego przepisu, który został naruszony; 

 sposób, w jaki doszło do tego naruszenia (poprzez działanie lub zaniechanie organu); 

 skutek, jaki wywołuje to naruszenie w rozumieniu art. 145 Ppsa. 

 

 

Autor: Zofia Ignatiuk – Kuźma 
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7. Zadłużenie wobec ZUS, koszty egzekucyjne – czy można ich uniknąć ? 

Zdarza się, że z uwagi na różne sytuacje życiowe, powstaje zadłużenie wobec Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

 
ZUS posiada uprawnienie do wyegzekwowania wymagalnych świadczeń. Egzekucja obejmuje 

jednak nie tylko należność główną (np. wymagalne a nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne 
czy też zwrot nienależnie pobranych świadczeń) ale także odsetki ustawowe za opóźnienie oraz 
koszty egzekucyjne. 

 
Z niniejszego artykułu dowiemy się czym są koszty egzekucyjne, w jakiej wysokości są 

ustalane oraz czy istnieje możliwość aby ich uniknąć w sytuacji gdy zostało już wszczęte 
postępowanie egzekucyjne. 
 
 Na koszty egzekucyjne składają się: 

1) opłata manipulacyjna, 
2) opłata egzekucyjna, 
3) opłata za czynności egzekucyjne 
4) wydatki egzekucyjne. 

 
Są to koszty naliczane w związku ze wszczęciem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej 

w celu pokrycia zadłużenia względem ZUS. Przeważnie największą wysokość z ww. składowych ma 

opłata egzekucyjna.  

Koszty egzekucyjne co do zasady obciążają dłużnika, jednak w szczególnych sytuacjach do ich 

zapłaty może Jeżeli koszty te nie zostaną zapłacone dobrowolnie, podlegają ściągnięciu w toku 

prowadzonej egzekucji administracyjnej. 

Należy pamiętać, że uzyskane w toku egzekucji środki pieniężne są zawsze w pierwszej 

kolejności zaliczane na pokrycie kosztów egzekucyjnych, dopiero w  dalszej kolejności na poczet 

egzekwowanego świadczenia. 

Kiedy powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych? 

 Obowiązek ten powstaje z chwilą doręczenia tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę 
do prowadzenia egzekucji. Przeważnie zdarza się, że tytuł wykonawczy jest doręczany od razu 
z zawiadomieniem o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego. 

 Zawiadomienie oprócz należności stanowiącej przedmiot egzekucji powinno zawierać 
wyszczególnienie kosztów egzekucyjnych z rozbiciem na poszczególne rodzaje tych kosztów. 

Jak zostało wyżej wskazane, największa składowa kosztów egzekucyjnych stanowi opłata 
egzekucyjna. Jej wysokość stosownie do art. 64 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji wynosi 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych pomniejszonych o koszty 
egzekucyjne, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1-1c (czyli m. in. o opłatę manipulacyjną w wysokość 
100 zł). Maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej wynosi 10% wyegzekwowanych: należności 
pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu 
wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40.000 zł. 
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Czy istnieje możliwość obniżenia kosztów egzekucyjnych ? 
 

Przepisy przewidują możliwość obniżenia opłaty egzekucyjnej, a w konsekwencji obniżenia 
kosztów egzekucyjnych. Organ egzekucyjny informuje o tej możliwości w pouczeniu zamieszczonym 
na końcu zawiadomienia. W przypadku zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia 
jej w terminie lub kosztów upomnienia organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi po wszczęciu 
egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny pobiera opłatę egzekucyjną w wysokości 
5% uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty egzekucyjne. 
Maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej wynosi więc 5% uzyskanej w ten sposób: należności 
pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu 
wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 20.000 zł. 
 

Jak wynika z przepisu tylko dobrowolne uregulowanie należności głównej z odsetkami 
i kosztami upomnienia będzie skutkowało obniżeniem opłaty egzekucyjnej. Opłata egzekucyjna 
będzie wynosić wówczas 5% uzyskanej wskutek dobrowolnej zapłaty należności głównej, odsetek 
z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego 
i kosztów upomnienia, ale nie więcej niż 20.000 zł.  
 
 Przepisy przewidują jeszcze inną możliwość zmniejszenia kosztów egzekucyjnych – wniosek 
o umorzenie tych kosztów. Aby skorzystać z tej możliwości należy złożyć do właściwego dyrektora 
oddziału ZUS wniosek na formularzu RKU. Na rozpoznanie wniosku ZUS na maksymalnie 2 miesiące. 
W przypadku wydania postanowienia o odmowie umorzenia, przysługuje zażalenie do dyrektora izby 
skarbowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
 
 Ostatnią z możliwości nie tyle obniżenia co ułatwienia spłaty kosztów egzekucyjnych jest 
możliwość ich rozłożenia na raty. W tym przypadku procedura przebiega analogicznie jak przy 
wniosku o umorzenie tych kosztów opisanym w akapicie powyżej. 
 
 

 

 

 

Autor: Zofia Ignatiuk – Kuźma 
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8. Najważniejsze zmiany uprawnień konsumenta od 1 stycznia 2023 r. 

Od początku roku wchodzą nowelizacje dwóch ustaw: Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo 

prywatne międzynarodowe. 

 Zmiany dotyczą głównie treści i usług cyfrowych w tym zakupów online oraz praw 

konsumentów, w szczególności zasady rękojmi, która ulegnie modyfikacji. Zmiany były konieczne aby 

dostosować prawo krajowe do prawa unijnego poprzez implementację dyrektyw unijnych: dyrektywy 

cyfrowej i towarowej oraz dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. 

 W niniejszym artykule z uwagi na ilość zmian, zostaną one jedynie zasygnalizowane 

a omówione zostaną najważniejsze z nich. 

Obniżki cen. Ceny aktualne. Promocje 

Każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, będzie musiał podawać oprócz 

aktualnej ceny – także najniższą z 30 dni poprzedzających obniżkę. W przypadku produktów szybko 

psujących się, z krótką datą przydatności do spożycia – sprzedawca ma uwidaczniać aktualną cenę i tę 

sprzed pierwszego zastosowania obniżki, natomiast w przypadku produktów będących w ofercie 

przedsiębiorcy krócej niż 30 dni – najniższą cenę od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki. 

Nie ma takiego obowiązku, jeśli przedsiębiorca zwyczajnie obniża cenę regularną, bez ogłaszania 

promocji lub wyprzedaży. 

Nowe zasady reklamacji. Nie będzie rękojmi. Naprawa wadliwego towaru 

UOKiK zaznacza, że zmieni się nazewnictwo: zamiast „rękojmi” będziemy mieć 
„odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. W pierwszej kolejności konsument będzie mógł 
żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie 
możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń. 

Korzystne dla konsumentów jest wydłużenie do 2 lat terminu domniemania, że niezgodność z 
umową istniała już w chwili zakupu. Sprzedawca będzie odpowiadał za wady – tak jak dotychczas – 
przez 2 lata od wydania towaru. Nowością jest, że w przypadku rzeczy używanych nie będzie mógł 
skrócić tego czasu do roku. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych zostanie wydłużony do 
sześciu lat. 

Zakazane będzie wprowadzanie towaru na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest 
sprzedawany w innych krajach UE, jeśli będzie się istotnie od niego różnił np. składem, a nie będzie to 
obiektywnie uzasadnione – informuje UOKiK. 

Sprzedaż online. Ważne nowości dla kupujących online 

UOKiK podkreśla, że konsumenci będą jasno informowani, czy podmiot oferujący na 
platformie towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną. W tym drugim 
przypadku dowiedzą się także, że w tej relacji nie mają zastosowania przepisy chroniące 
konsumentów np. możliwość odstąpienia od umowy. Platforma musi też informować, jak się 
podzieliła ze sprzedającym obowiązkami związanymi z realizacją umowy. 
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Wyszukiwarki online. Plasowanie produktu 

Co ważne, jeśli przedsiębiorca umożliwia wyszukiwanie produktów musi informować 
o głównych parametrach, które decydują o kolejności pojawiania się wyników. Konieczne będzie też 
wyraźne ujawnienie płatnej reklamy lub płatności dokonanej w celu uzyskania wyższego plasowania 
produktów w wynikach wyszukiwania. 

Opinie konsumentów.  

Każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji produktów, będzie musiał podawać 
informacje, czy i w jaki sposób weryfikuje ich autentyczność, a także czy zamieszcza wszystkie opinie, 
czy tylko te pozytywne. Wprost zakazane będzie też zamieszczanie fałszywych lub zniekształconych 
opinii. 

Indywidualne dostosowywanie ceny.  

Jeśli przedsiębiorca je stosuje, to będzie musiał o tym jasno poinformować konsumenta. 
Dotyczy to np. sytuacji, gdy cena jest automatycznie ustalana dla konkretnego odbiorcy w zależności 
np. od jego lokalizacji, urządzenia, z którego korzysta (smartfon, komputer stacjonarny) czy historii 
przeglądanych stron. Nie dotyczy natomiast dynamicznego profilowania cen lub ustalania cen 
w czasie rzeczywistym, czyli mechanizmów, które opierają się na czynnikach niezwiązanych z osobą 
konkretnego użytkownika, np. zmianą popytu na dany towar. 

Bilety na koncerty i mecze. 

Nowelizacja wprowadza zakaz wykupywania przez przedsiębiorców za pośrednictwem 
botów, a potem odsprzedawanie konsumentom biletów na imprezy kulturalne lub sportowe. 

Towary z elementami cyfrowymi, treści i usługi cyfrowe.  

Jasno wskazano, że można je reklamować podobnie jak wszelkie inne towary czy usługi. 
Przedsiębiorca będzie odpowiedzialny także za zgodność takiego cyfrowego towaru, np. gry, 
programu komputerowego, z jego wersją próbną czy zapowiedziami. Będzie miał też obowiązek 
dostarczania konsumentom aktualizacji przez co najmniej 2 lata. 

Umowy opłacone danymi osobowymi.  

Konsumenci będą chronieni nie tylko, gdy zapłacą za treści lub usługi cyfrowe, np. dostęp do 
aplikacji, pieniędzmi, ale także swoimi danymi osobowymi. Będą obowiązywać takie same zasady, jak 
w odniesieniu do odpłatnych usług, np. możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. 

Lepsza ochrona seniorów – dla kupujących na pokazach i wycieczkach 

Wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy zawartej podczas nieumówionej 
wizyty w domu konsumenta lub wycieczki. W przypadku pokazów nadal będzie to 14 dni. 
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Zakaz zawierania umów finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej 
sytuacji umowa, np. umowa pożyczki, będzie nieważna i nie będzie wywoływać skutków dla 
konsumenta. 

Zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dotyczy 
to umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty u konsumenta. 
Rozwiązanie pozwoli na podjęcie świadomej decyzji o zakupie, a konsumenci nie będą narażeni na 
straty finansowe, gdy z niego zrezygnują w ustawowym terminie. 

Możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych 
poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi przede wszystkim o tzw. umowy obejmujące 
abonamenty medyczne. 

W polskim prawie ponadto pojawią się takie pojęcia jak: 

 towar, 
 usługa cyfrowa, 
 towar z elementami cyfrowymi, 
 środowisko cyfrowe, 
 kompatybilność, 
 interoperacyjność. 
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9. Zmiany w emeryturach rolniczych w 2022 oraz 2023 r. 

Nie jest tajemnicą, że emerytury KRUS i ZUS z uwagi na znaczne różnice odnośnie 
metodologii naliczania i obliczania wysokości emerytury, znacznie różnią się wysokości. 
 

Od 15 czerwca 2022 r. obowiązuje zmiana przepisów, która wprowadziła następujące zmiany: 
1) prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania 

gospodarstwa rolnego; 
2) prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy również dla osób całkowicie 

niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które posiadają co najmniej 25 lat 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego; 

3) doliczenie okresów odbywania służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. do wysokości 
emerytury rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego 
prawa do emerytury z ZUS; 

4) skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu 
niezdolności do pracy – możliwość jej zawarcia na okres, na jaki zostało przyznane prawo do 
renty; 

5) rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników o osoby 
objęte ubezpieczeniem społecznym w ZUS m.in. z tytułu pobierania świadczenia 
integracyjnego lub pobierania stypendium czy pełnienia czynnej służby wojskowej jako 
żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej; 

6) rehabilitację w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS od przyszłego roku także dla rolników – 
emerytów; 

7) turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 
 
 Z powyższych zmian zdecydowanie najważniejsza stanowi wprowadzenie możliwości wypłaty 
emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez obowiązku przekazywania gospodarstwa i przerywania 
pracy w nim. Zmiana ta była bardzo wyczekiwana przez rolników ponieważ w sytuacji gdy nie 
posiadali następców, byli zmuszani do sprzedaży albo wydzierżawiania gospodarstwa os. trzecim aby 
móc pobierać emeryturę w pełnej wysokości. 
 

Na uwagę zasługują również proponowane zmiany, które prawdopodobnie wejdą w życie 
w 2023 r. Z uwagi na brak zakończenia procesu legislacyjnego ostateczny kształt zmian nie jest znany, 
jednak warto przedstawić główne propozycje zawarte w projekcie. 
 

Najważniejszą zmianą ma być powiązanie podstawowych świadczeń rolniczych wysokością 
najniższej emerytury w systemie powszechnym (ZUS). 
 

Jeżeli rolnik wypracuje 25 lat, będzie uprawniony do otrzymywania emerytury rolniczej 
w wysokości minimalnej emerytury z ZUS. Jeśli świadczenie KRUS będzie niższe od najniższej 
emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zostanie ono automatycznie 
podwyższone. 

 
Dzięki temu w 2023 r. emerytura podstawowa w KRUS wynosiłaby tyle, co 90% minimalnej 

emerytury z ZUS, czyli 1,430 zł. Jak dodaje resort rolnictwa, w 2023 roku minimalna emerytura z ZUS 

zostanie podwyższona do 1588,44 zł brutto, a świadczenie z KRUS do 1,430 zł brutto. 
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Ponadto rolnicy będą mogli uzyskiwać dodatek do emerytur rolniczych. Przepisy przyznające 

ubezpieczonym w KRUS dużym rolnikom specjalny dodatek budzą kontrowersje z uwagi na takt, że 

wielkość dodatku ma zależeć od powierzchni posiadanego gospodarstwa - dodatek wyniesie 

odpowiednio od 1,2 proc. do 4,8 proc. do emerytury podstawowej.  

W założeniu dodatek ma zrekompensować rekompensujący opłacanie podwójnej oraz 

dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu: 

 prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności 
gospodarczej; 

 prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 
ha. 

 

Aktualnie projekt nowelizacji ustawy o emeryturach z FUS znajduje się w Sejmie.  
 
 
 

 

 

Autor: Zofia Ignatiuk – Kuźma 
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