Biuletyn 2021

Poradnictwo Obywatelskie – Edukacja Prawna

Szanowni Państwo,

Oddajemy do Waszych rąk drugie roczne wydanie Biuletynu Doradców Obywatelskich - za rok
2021. Jest to wybór z tekstów zamieszczanych na blogu Porady obywatelskie. Edukacja prawna,
prowadzonym przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS.
Prezentowane w Biuletynie artykuły dotyczą opisu spraw i sposobów rozwiązywania
problemów, z którymi najczęściej trafiały do doradców osoby poszukujące pomocy. Do
zagadnień tych należą sprawy alimentacyjne, lokalowe, nadmiernego zadłużenia. Wierzymy, że
informacje zawarte w Biuletynie, oparte na aktualnych przepisach prawnych, będą dla Państwa
przydatne i w przystępny sposób przekazują wiedzę z zakresu edukacji prawnej.
Jednocześnie zachęcamy do korzystania

z porad w ramach nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego. Prosimy nie zapominać, że doradcy obywatelscy czekają na Państwa
w 9 dzielnicach m.st. Warszawy (punkty Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej – NPO) - zawsze
gotowi i chętni do udzielenia pomocy.
Listę adresów NPO i kontakt do doradców znajdą Państwo na okładce Biuletynu.
Zapraszamy!
Zespół doradczyń i doradców obywatelskich
Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS
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Konsekwencje upadłości konsumenckiej
Pani Katarzyna przyjechała do
dużego miasta z prowincji. Ukończyła
studia, dostała pracę w korporacji,
wynajęła mieszkanie, kupiła
samochód. Jak sama się określa, jest
singielką, która uwielbia podróże,
dobre jedzenie i luksusowe ubrania.
Gdy pierwszy raz komornik zajął jej
część wynagrodzenia, wystraszyła się. Nie potrafiła jednak powstrzymać się od
dalszego i ciągłego kupowania. Zdecydowała się na złożenie wniosku o upadłość
konsumencką, gdyż miała marzenie, aby jej długi przestały istnieć. Zapamiętała dzień
ogłoszenia upadłości jako jeden z najszczęśliwszych w jej życiu. Szybko jednak
ochłonęła, gdy dotarło do niej, że ma do wykonania plan spłaty, a jej wolność
finansowa jest „zagrożona” przez syndyka. Pani Katarzynie trudno pogodzić się
z faktem, że nie może już sama decydować o swoich wydatkach.
Życie po upadłości konsumenckiej to życie bez wezwań do zapłaty i kolejnych pism od
komornika. Dzięki oddłużeniu dłużnik otrzymuje szansę na życie bez długów, a także
bez psychicznej presji, wywoływanej dotychczas przez wierzycieli. Dłużnik zyskuje rzecz
bezcenną – spokój, zaczyna żyć od nowa.
Jednak życie po upadłości konsumenckiej może być szczególnie trudne dla osób
zobowiązanych do częściowej spłaty długów. Sądy dostosowują plany spłaty wierzycieli
do możliwości dłużników. Skutkiem prawnym ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest
to, że upadły traci wszelkie prawo do zarządzania swoim majątkiem, wchodzącym do
masy upadłości. Od tej pory dysponuje nim przydzielony przez sąd syndyk. Dłużnik
musi być gotowy wydać syndykowi swój majątek, ale także udzielać wszelkich
dodatkowych informacji o swojej sytuacji majątkowej, np. o nowym źródle dochodu.
Konsekwencje upadłości konsumenckiej mają niebagatelny wpływ na życie codzienne
oraz odciskają piętno na przeszłości dłużnika. Procedura ogłaszania upadłości wiąże się
z wieloma konsekwencjami. Wśród nich znajdują się bardziej i mniej kłopotliwe
następstwa. Co więc dokładnie dzieje się po tym, gdy sąd wydał pozytywną decyzję
w sprawie pani Katarzyny?
Czy pani Katarzyna może swobodnie korzystać ze swojego konta bankowego, na
które co miesiąc wpływa jej wynagrodzenie za pracę?
Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, syndyk może zamknąć upadłemu rachunek
bankowy i tym samym zablokować możliwość korzystania przez niego z konta w banku.
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
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W przypadku pani Katarzyny, jako osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają
inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi część dochodu, która łącznie z dochodami
wyłączonymi z masy upadłości na podstawie art. 63 ust. 1 p.u. odpowiada kwocie
stanowiącej 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Dochód ten w 2020 r. wynosił 701,00 zł, a więc 150% tej kwoty wynosi 1.051,50 zł. Jest
to kwota, którą pani Katarzyna może swobodnie dysponować.
Co w tej sytuacji może zrobić pani Katarzyna?
Przed wizytą w banku pani Katarzyna może ustalić z syndykiem sposób korzystania
z pieniędzy na koncie w ten sposób, że kwota 1.051,50 zł miesięcznie będzie do
dyspozycji pani Katarzyny. W tym celu syndyk powinien zgłosić się osobiście do
najbliższego oddziału, potwierdzić swoją tożsamość i umocowanie do zarządzania
rachunkiem upadłego i złożyć odpowiednie dyspozycje, czyli w jaki sposób pani
Katarzyna może korzystać z zablokowanego konta.
Czy pani Katarzyna może sprzedać swój samochód?
Pani Katarzyna chciałaby sprzedać samochód i dysponować większą sumą pieniędzy.
Niestety, pani Katarzyna nie może tego zrobić, gdyż wszystko, co posiada należy do
syndyka. Co więcej, pani Katarzyna dowiedziała się, że jakakolwiek czynność prawna,
dotycząca jakiegokolwiek składnika jej majątku, wykonana po ogłoszeniu upadłości,
staje się nieważna z mocy prawa.
Do przykrych konsekwencji upadłości konsumenckiej należy też ograniczenie
możliwości zawierania umów. W praktyce oznacza to, że dłużnik może jedynie
kupować żywność oraz inne podstawowe produkty niezbędne do przeżycia. Absolutnie
nie może zawierać umów, które mogłyby zwiększyć zadłużenie – nie dostanie zgody np.
na wzięcie pożyczki. W tym miejscu warto też zaznaczyć, że po ogłoszeniu upadłości
konsumenckiej syndyk będzie dalej reprezentował wszystkie interesy dłużnika zamiast
niego.
Jak zacząć żyć po upadłości?
Aby zacząć żyć w sposób, który pozwoli uniknąć kłopotów finansowych w przyszłości,
pani Katarzyna musi przemyśleć swoje podejście do wydatków i do tego, jak je
ograniczyć. W tej kwestii niezwykle istotne jest planowanie budżetu domowego.
Dobrze zaplanowany budżet stanowi podstawę w kontrolowaniu finansów. W każdym
miesiącu, każdy z nas ma stałe opłaty. Zdarza się również, że pojawiają się koszty
dodatkowe, o których czasami wiemy z wyprzedzeniem, a czasem są one zupełnym
zaskoczeniem. Planując codzienne wydatki, pamiętając o mających wkrótce nastąpić
oraz mając świadomość, że w każdej chwili może pojawić się nieprzewidziany koszt,
można zapanować nad domowymi finansami. Sprawdzonym sposobem jest założenie
zeszytu, w którym zapisywane są wszystkie wydatki w danym miesiącu. Można też
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

-4-

Biuletyn 2021

Poradnictwo Obywatelskie – Edukacja Prawna

skorzystać ze specjalnie opracowanych do tego celu programów komputerowych lub
aplikacji w telefonie.
Nowe życie po wykonaniu planu spłaty.
Pani Katarzyna dowiedziała się, że po dokonaniu planu spłaty, wszystkie umorzone
w postępowania komorniczym długi przestają istnieć raz na zawsze. Po uzyskaniu
oddłużenia, pani Katarzyna znów będzie mogła dysponować całym swoim
wynagrodzeniem, nabywać prawa majątkowe, kupować i zbywać nieruchomości
i ruchomości. Bogatsza o to doświadczenie będzie wiedziała, jak panować nad
budżetem domowym i kontrolować wydatki, aby nie dopuścić do zadłużenia.
Warto wiedzieć, że upadłość konsumencka pani Katarzyny została odnotowana w bazie
BIK. Nawet więc po wykonaniu planu spłaty przez panią Katarzynę, w jej historii
pozostanie zapis o tym, że musiała ogłosić upadłość. Teoretycznie, po zakończeniu
postępowania oddłużeniowego, pani Katarzyna będzie mogła starać się o kredyt. Od
tego, czy go uzyska, zależeć będzie jednak ocena jej zdolności kredytowej przez bank,
na którą wpłynąć mogą zawarte w BIK i BIG informacje. Dane gromadzone w bazie BIG
podlegają wykreśleniu po wydaniu postanowienia o umorzeniu długów na wniosek
złożony przez dłużnika. Natomiast dane zawarte w BIK przechowywane są tam przez
kilka kolejnych lat i to one mogą zamknąć drogę pani Katarzynie do zaciągnięcia
pożyczki czy kredytu w banku na okres kolejnych 10 lat.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.
Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pozew rozwodowy z orzekaniem, czy bez orzekania o winie?
Pani Katarzyna po 20 latach małżeństwa,
chce rozwieść się ze swoim mężem
Grzegorzem. Z małżeństwa mają dwoje
dorosłych dzieci. Według pani Katarzyny
jej „mąż od dawna przestał się nią
interesować”, „za mało zarabia” oraz „za
dużo czasu spędza z kolegami”. Pani
Katarzyna twierdzi, iż „mąż jej nie
zdradza, ale przestał ją adorować dawno temu”. Z informacji przekazanych przez panią
Katarzynę wynika, iż pan Grzegorz nie jest agresywny i nigdy nie stosował względem
niej, ani dzieci przemocy. Pożycie między małżonkami ustało bardzo dawno temu.
Ponadto, małżonkowie mało ze sobą rozmawiają i mało czasu spędzają ze sobą. Pani
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

-5-

Biuletyn 2021

Poradnictwo Obywatelskie – Edukacja Prawna

Katarzyna ma dość takiego monotonnego życia i chce się rozwieść. Zdaniem pani
Katarzyny, to mąż odpowiada za rozpad małżeństwa, chciałaby więc rozwieść się z
orzeczeniem o winie pana Grzegorza. Pani Katarzyna nie podjęła próby ratowania
małżeństwa, gdyż jej zdaniem, „mężczyzna jest po to, by o kobietę zabiegać”. Pani
Katarzyna zgłosiła się do doradcy obywatelskiego w celu uzyskania pomocy w
sporządzeniu pozwu o rozwód.
Przepisy dotyczące ustania małżeństwa znajdują się w Dziale IV Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, dalej „k.r.o.” (art. 55 i następne).
Z uwagi na ogromne emocje towarzyszące rozwodowi, małżonkowie dużą wagę
przykładają do orzeczenia o winie drugiego współmałżonka.
W art. 56 § 1 k.r.o. znajdziemy przesłankę rozwodu między małżonkami:
„Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy
z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.
Kluczową przesłanką jest zupełność i trwałość rozpadu związku. Krótkotrwałe
i przemijające problemy małżeńskie nie są podstawą do orzeczenia rozwodu. Powyższe
wymagania, co do zupełności i trwałości rozkładu pożycia są zasadne, gdyż w każdym
małżeństwie zdarzają się lepsze i gorsze okresy.
Zgodnie z art. 57 k.r.o.:
„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę
rozkładu pożycia.
§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym
wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.”
Ww. przepis jest bardzo istotny. Sąd w wyroku rozwodowym będzie orzekał, który
małżonek jest winny rozpadu małżeństwa. Możliwe jest również orzeczenie przez sąd,
iż oboje z małżonków są winni rozpadu małżeństwa. Małżonkowie mogą jednak nie
żądać orzekania o winie, wtedy sąd wyda wyrok orzekający rozwód między stronami,
bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron.
Orzeczenie o winie lub jego brak nie jest bez znaczenia dla rozwodzących się
małżonków.
W art. 60 k.r.o. znajdują się regulacje obowiązku alimentacyjnego względem byłego
małżonka.
„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu
pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka
rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym
usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym
i majątkowym zobowiązanego.
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
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§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia,
a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka
niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek
wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do
zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten
nie znajdował się w niedostatku.
§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu
wygasa
w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy
zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego
rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia
rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie
uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.
Z powyższych przepisów wynika, iż małżonek wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa,
w przypadku gdy drugi małżonek znajdzie się w niedostatku w okresie pięciu lat od
orzeczenia rozwodu, będzie zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego na rzecz
drugiego, byłego już małżonka.
Małżonek wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa, nigdy nie może ubiegać się
o zasądzenia na jego rzecz alimentów od drugiego małżonka.
Konsekwencją rozwodu jest orzeczenie między stronami rozdzielności majątkowej, co
prowadzi w przeważającej mierze przypadków do podziału majątku między byłymi już
małżonkami. Co do zasady, sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka o podziale majątku
wspólnego małżonków, chyba, że złożą oni zgodne oświadczenia co do sposobu jego
podziału.
Ponadto zasadą jest, iż sąd ustali, czy małżonkowie mają równe udziały w majątku
wspólnym. Były małżonek, nawet ponoszący winę za rozpad pożycia, ma takie samo
prawo do swojej części majątku, jak małżonek, który nie został uznany winnym.
Wyjątkiem może być sytuacja, gdy przyczyną rozwodu były kwestie finansowe
rozumiane jako trwonienie majątku (np. hazard). Wówczas sąd może ustalić nierówne
udziały – z korzyścią dla strony, która nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.
Jak już wspomniano:
– strony postępowania dużą wagę przykładają do orzekania o winie, co
z emocjonalnego punku widzenia jest zrozumiałe;
– orzeczenie o winie nie jest bez znaczenia z uwagi na potencjalny obowiązek
alimentacyjny, lub rzadziej, podział majątku.
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Niemniej jednak, niejednokrotnie strony zbyt dużą wagę przykładają do ww. orzekania
o winie, jak również zbyt pochopnie podejmują decyzje o rozwodzie.
Konsekwencją orzekania przez Sąd, jest znaczące wydłużenie postępowania sądowego,
nawet do kilku lat. Istnieje bardzo dużo przypadków rozwodów, gdzie strony nie są
zagrożone popadnięciem w niedostatek, wina jednej ze stron nie jest oczywista,
a pomimo tego małżonkowie usilnie walczą o orzeczenie o winie drugiego
z współmałżonków, jedynie z pobudek ambicjonalnych i emocjonalnych.
W przypadku pani Katarzyny i jej męża Grzegorza, ciężko osądzać, czy jedynie pan
Grzegorz jest winien rozpadu małżeństwa. Nie bez znaczenia jest fakt, iż małżonkowie
nie podjęli próby ratowania małżeństwa. Według relacji pani Katarzyny, pan Grzegorz
nie stosował przemocy, jak również nie dopuszczał się zdrad, warto więc spróbować
ratować takie małżeństwo, gdyż do większości związków po latach wkrada się rutyna
i przyzwyczajenie. Z relacji i danych przedstawionych przez panią Katarzynę, nie sposób
jednoznacznie stwierdzić, iż to pan Grzegorz jest jedynie winny rozkładu pożycia
małżeńskiego.
Istnieją oczywiście przypadki, gdzie orzeczenie o winie z uwagi na np. przemoc jednego
z małżonków jest oczywiste i nie podlega żadnej dyskusji. Każdy przypadek rozpadu
małżeństwa jest indywidualny i nie sposób wskazać jednego słusznego sposobu
działania, niemniej jednak w przeważającej mierze przypadków warto podjąć próbę
ratowania małżeństwa, w szczególności, jeśli przemoc nie miała miejsca. Nie będzie
przesadą stwierdzenie, iż w sprawach rozwodowych przegrane są obie strony,
a najbardziej poszkodowane są dzieci, w szczególności małoletnie. Warto pamiętać
również, iż z jakiegoś powodu pokochaliśmy „swoją drugą połówkę” i wzięliśmy z nią
ślub. Zachęcamy więc, wszystkie osoby, rozważające rozwód, do próby poprawy relacji
w małżeństwie, rozwód zaś pozostawiając, jako instytucję naprawdę ostateczną.
Wnosząc o rozwód sami musimy się przyznać, chociażby przed samym sobą, iż na polu
małżeństwa ponieśliśmy porażkę.
Zanim zdecydujemy się na rozwód, pamiętajmy o:
– ponownym zastanowieniu się, czy rozwód jest najlepszym rozwiązaniem;
– podjęciu próby naprawy relacji, w tym rozważenie podjęcia terapii małżeńskiej.
Jeśli jednak już zdecydowaliśmy się na rozwód pamiętajmy o:
– rozważeniu, czy chcemy wnosić rozwód z orzekaniem o winie, czy bez i czy
orzeczenie o winie jest obiektywnie zasadne;
– wniesieniu pozwu rozwodowego do sądu okręgowego, właściwego miejscowo dla
ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron;
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– wskazaniu w pozwie czy wnosimy o orzekanie przez sąd o winie jednej ze stron, obu
stron, czy bez orzekania o winie;
– uiszczeniu opłaty sądowej od pozwu o rozwód w wysokości 600 zł i dołączeniu
potwierdzenia jej uiszczenia do pozwu;
– dołączeniu do pozwu oryginału odpisu skróconego aktu małżeństwa.
Podstawa prawna:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Kalkulacja wysokości alimentów w zależności
od wieku dziecka.
Pani Paulina, po rozstaniu z partnerem,
samodzielnie wychowuje troje ich wspólnych
dzieci: córki w wieku 4 i 12 lat oraz syna
w wieku 8 lat. Jej były partner, początkowo
płacił regularnie na utrzymanie dzieci kwotę,
jaką wspólnie ustalili. Obecnie ojciec dzieci
jest w kolejnym związku i od 2 miesięcy płaci
alimenty w wysokości, jaką sam ustala. Jest
ona dużo niższa od pierwotnie wspólnie ustalonej kwoty. Jak twierdzi: „Obecnie tylko
na to go stać, bo musi utrzymać swój dotychczasowy poziom życia, do którego jest
przyzwyczajony” (pracuje jako dyrektor firmy farmaceutycznej). Ojciec dzieci uważa, że
to pani Paulina powinna dostosować wydatki dzieci do budżetu, jakim dysponuje. W tej
sytuacji pani Paulina postanowiła wystąpić o alimenty do sądu. Pyta, jak należy
prawidłowo ustalić wysokość alimentów i jak należy udowodnić wydatki?
Wysokość alimentów na dziecko to wypadkowa uzasadnionych potrzeb dziecka,
zależnych między innymi od jego wieku, stanu zdrowia itp. oraz możliwości
finansowych osoby zobowiązanej do alimentacji. Warto pamiętać, że rodzice mają
obowiązek zapewnić dziecku utrzymanie na takiej stopie życiowej, na jakiej sami żyją.
Szczególnie po rozstaniu rodziców, warunki w jakich wychowuje się dziecko, nie
powinny ulec zmianie.
W zestawieniu kosztów pani Paulina musi zatem określić miesięczne koszty utrzymania
każdego z dzieci osobno, uwzględniając poszczególne elementy składowe ich
wspólnego budżetu domowego oraz kosztów utrzymania dzieci:
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Wydatki całej rodziny ponoszone miesięcznie, podzielone na liczbę osób
w gospodarstwie domowym:


opłaty mieszkaniowe – wysokość czynszu oraz opłaty za media (energię, gaz,
wywóz śmieci, wodę, centralne ogrzewanie), telewizję, Internet czy
ubezpieczenie mieszkania (kwotę opłaty rocznej należy podzielić na 12);



kosmetyki i artykuły higieniczne (do ciała, włosów, pieluszki, mokre chusteczki,
kosmetyki w zależności od wieku dziecka);



środki czystości (proszek do prania, płyn do płukania tkanin, papier toaletowy,
płyn do mycia naczyń i inne).

2.

Wydatki indywidualne na dzieci:


koszty związane z edukacją (wszystkie opłaty w przedszkolu i szkole, obiady
w stołówce szkolnej, podręczniki, artykuły szkolne, korepetycje, zajęcia
dodatkowe itp.). Trzeba pamiętać, aby wydatek jednorazowy podać w skali
miesięcznej, czyli np. koszt podręczników dzielimy na 12 i w ten sposób
uzyskamy kwotę miesięczną;



opieka nad dzieckiem – żłobek lub opiekunka;



żywność, napoje (tu należy uwzględnić dietę dziecka, wynikającą z jego wieku,
ale także np. alergii pokarmowych czy diet koniecznych przy schorzeniach np.
cukrzycy);



ubrania i buty, w tym też sezonowe, ale także te kupowane na wyjątkowe
okazje (bal karnawałowy, strój galowy, strój świąteczny). Wydatki roczne
zakupów sumujemy i dzielimy na 12;



rozrywka i kultura (kino, teatr, muzeum, prezenty urodzinowe dla kolegów
i koleżanek, zabawki, książki, gry planszowe), przeliczone na średnie wydatki
miesięczne;



wydatki związane ze zdrowiem dziecka (leki, witaminy, opieka medyczna,
rehabilitacja, okulary korekcyjne, aparat ortodontyczny itp.).

3.

Wydatki ponoszone sezonowo lub raz na 12 czy 24 miesiące – należy je zsumować
i podzielić na 12/24:


sport, hobby;



wydatki na wyjazdy wakacyjne – kolonie, obozy, zimowiska, wycieczki;



sprzęt sportowy i rekreacyjny – np. rower, rolki, sprzęt specjalistyczny, jeśli
dziecko uprawia sport;



okresowe większe wydatki, np. meble, i wyposażenie pokoju (w tym także
farby, wykładziny, oświetlenie i dodatki użyte w pokoju dziecka), komputer do
nauki.

Trzeba pamiętać, aby wydatki ponoszone raz w roku lub raz na 2 lata (np. wyjazd
wakacyjny, malowanie pokoju, zakup pościeli czy sprzętu sportowego) dostosować do
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budżetu miesięcznego, czyli tak, jak zostało to wyjaśnione powyżej, należy je podzielić
przez 12 lub 24 miesiące.
Pani Paulina od kilku tygodni zbiera faktury – dokumentację wydatków, w tym koszty
wyżywienia, leków, środków czystości itp.
Szczegółowa kalkulacja wydatków na dzieci pani Pauliny, jest zależna od ich wieku,
stanu zdrowia, indywidualnych potrzeb i kształtuje się następująco:
Córka, lat 4 - w sumie miesięczne wydatki wynoszą 1.850 zł:











opłaty mieszkaniowe (1/4 kosztów) – 380 zł
opieka nad dzieckiem – 200 zł
żywność – 650 zł
ubrania i buty – 250 zł
kosmetyki i artykuły higieniczne – 50 zł
środki czystości – 60 zł
rozrywka i kultura – 30 zł
wydatki związane ze zdrowiem dziecka (leki na alergie na stałe, prywatne
wizyty u lekarza 3 razy w roku) – 150 zł
sprzęt sportowy i rekreacyjny – 30 zł
okresowe większe wydatki – 50 zł.

Syn, lat 8 - w sumie miesięczne wydatki wynoszą 2.020 zł:












opłaty mieszkaniowe (1/4 kosztów) – 380 zł
wydatki związane z edukacją – 200 zł
żywność – 650 zł
ubrania i buty – 300 zł
kosmetyki i artykuły higieniczne – 50 zł
środki czystości – 60 zł
rozrywka i kultura – 30 zł
wydatki związane ze zdrowiem dziecka – 100 zł
sprzęt sportowy i rekreacyjny – 50 zł
okresowe większe wydatki – 50 zł
wakacje (kolonie) – 150 zł.

Córka, lat 12 - w sumie miesięczne wydatki wynoszą 2.500 zł:












opłaty mieszkaniowe (1/4 kosztów) – 380 zł
wydatki związane z edukacją – 250 zł
żywność (dieta) – 850 zł
ubrania i buty – 250 zł
kosmetyki i artykuły higieniczne – 50 zł
środki czystości – 60 zł
rozrywka i kultura – 80 zł
wydatki związane ze zdrowiem dziecka (leki związane z cukrzycą, prywatna
opieka medyczna) – 250 zł
sprzęt sportowy i rekreacyjny – 50 zł
wakacje (obóz sportowy) – 150 zł
okresowe większe wydatki – 50 zł.
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W przypadku pani Pauliny, ojciec dzieci przykłada się osobistymi staraniami do opieki
nad dziećmi w niewielkim stopniu. Z tego powodu pani Paulina może wnioskować, aby
jego wkład finansowy był większy niż jej – zatem będzie wnioskować o 60% kosztów
utrzymania każdego z dzieci.
Pani Paulina wystąpi z pozwem o alimenty miesięczne w wysokości:




córka, lat 4 – kwota: 1.100 zł
syn, lat 8
– kwota: 1.200 zł
córka, lat 12 – kwota: 1.500 zł.

Warto pamiętać, że sąd przy określaniu alimentów, weźmie także pod uwagę
możliwości zarobkowe i majątkowe ojca dzieci – w tym otrzymywane przez niego
premie, nagrody pieniężne itp. oraz dochody z majątku, który posiada (np. wynajem
mieszkania, dzierżawa nieruchomości itp.). Ale też jego wykształcenie, umiejętności,
stan zdrowia, czyli jego potencjał do zarobkowania.
Pani Paulina złoży pozew o alimenty wraz z dokumentami potwierdzającymi te
wydatki (faktury, zestawianie opłat czynszowych itp.). W związku z tym, że
12-letnia córka i 8-letni syn pani Pauliny znajdują się pod stałą opieką medyczną,
sadowi zostanie przedstawiona także dokumentacja medyczna potwierdzająca ich
problemy zdrowotne.
Więcej o pozwie o alimenty na naszym blogu:
https://poradnictwoobywatelskie.com/2020/08/24/jak-uzyskac-alimenty/
Podstawa prawna
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Harmonogram kontaktów rodzica z dzieckiem
i egzekwowanie kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców.
Pani Małgorzata ma 38 lat, jest
w nieformalnej separacji z mężem, oboje są
zgodni, że powinni się rozwieść. Jej mąż Adam
wyprowadził się z domu pół roku temu,
pracuje jako dyrektor w firmie marketingowej,
płaci alimenty w wysokości, na jakie umówili
się z panią Małgorzatą. Mają dwoje małych
dzieci: Aleksander ma 4 lata, a Łucja 12 miesięcy. Jednak ojciec dzieci rzadko się z nimi
widuje, choć deklaruje, że chce mieć z nimi relacje. Pani Małgorzata chciałaby
przygotować harmonogram kontaktów z dziećmi. Zgłosiła się z prośbą do NPO o pomoc
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w jego przygotowaniu. Pyta też, czy istnieją jakieś zabezpieczenia prawne,
zobowiązujące ojca do kontaktów z dziećmi?
Pani Małgorzata razem z doradczynią obywatelską omówiła harmonogram kontaktów
na podstawie przykładowego planu wychowawczego, biorąc pod uwagę potrzeby
dzieci i możliwości pani Małgorzaty oraz zgłaszane potrzeby ojca dzieci. Następnie
wspólnie opracowały propozycję harmonogramu kontaktów z dziećmi.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem rodzinnym, obydwoje rodzice mają, co do
zasady, prawo utrzymywania kontaktów ze swoimi dziećmi (oczywiście, jeśli ze
względu na dobro dziecka nie został wydany przez sąd zakaz kontaktów z dzieckiem).
Prawo rodzica do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej, tj. jej
posiadania, ograniczenia czy pozbawienia.
Zakres kontaktów w szczególności obejmuje wspólny pobyt z dzieckiem (odwiedziny
w miejscu zamieszkania, spotkania poza miejscem stałego pobytu dziecka), rozmowy
z dzieckiem telefoniczne lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej, prowadzenie korespondencji.
Kontakty rodzica z dzieckiem służą właściwemu rozwojowi dziecka i są uzasadnione
jego dobrem. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. przemocy, sąd może wydać zakaz
kontaktowania się z własnym dzieckiem.
Wypracowany przez panią Małgorzatę harmonogram kontaktów:
Harmonogram opieki nad dziećmi podczas roku szkolnego:
1. Dzieci w dni powszednie i soboty (od poniedziałku do soboty włącznie) będą pod
opieką matki w jej miejscu zamieszkania;
2. Dzieci będą pod opieką ojca w co drugą niedzielę miesiąca, licząc od pierwszej
w danym miesiącu, w godzinach pomiędzy 14.00 a 17.00;
miejsce z którego ojciec będzie odbierać dzieci - matka każdorazowo będzie
przyprowadzać dzieci w wybrane wcześniej i ustalone z ojcem miejsce.
Harmonogram opieki nad dziećmi podczas przerwy wakacyjnej i ferii zimowych:
(obowiązuje od czasu ukończenia przez młodsze dziecko 3 lat, czyli od lutego 2022)
1. Święta Bożego Narodzenia będzie spędzać w następujący sposób:
z matką: Wigilia, pierwszy dzień Świąt;
z ojcem: drugi dzień Świąt;
miejscem, z którego ojciec będzie obierać i do którego przyprowadzać dzieci jest
mieszkanie matki;
2. Święta Wielkanocne będzie spędzać w następujący sposób:
z matką: pierwszy dzień Świąt;
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z ojcem: drugi dzień Świąt;
miejscem, z którego ojciec będzie odbierać i do którego przyprowadzać dzieci jest
mieszkanie matki;
3. Urodziny dzieci będą się odbywały z poszanowaniem prawa do uczestnictwa w nich
obojga rodziców w następujący sposób: urodziny dzieci każdorazowo organizować
będzie matka w wybranym przez siebie miejscu. Ojciec będzie zapraszany i obecny
na każdej uroczystości;
4. Inne dni świąteczne i święta rodzinne z udziałem dzieci będą się odbywały
w następujący sposób: Dzień Dziecka każdorazowo organizować będzie ojciec,
w wybranym przez siebie miejscu. Matka będzie zapraszana i obecna na każdej
uroczystości;
5. Inne święta rodzinne z udziałem dzieci: organizacja pozostałych świąt możliwa jest
zarówno przez ojca, jak i matkę. Podczas wszystkich świąt, w których dzieci będą
brały udział, obecna będzie matka dzieci.
Zatwierdzony przez oboje rodziców harmonogram jako porozumienie rodzicielskie
może stanowić załącznik w sprawie rozwodowej. Przy jego przygotowaniu, także
w rozszerzonej wersji, obejmującej inne obszary życia dzieci tj. edukacja czy zdrowie,
może pomóc mediatorka/mediator.
Co zrobić, gdy jeden z rodziców uchyla się od wypełnienia obowiązku utrzymywania
ustalonych w harmonogramie kontaktów z dzieckiem?
Przepisy prawa umożliwiają nałożenie sankcji pieniężnej za naruszenie ustaleń już
w postanowieniu ustalającym te kontakty. Niestety nadal, aby skutecznie
wyegzekwować kontakty z dzieckiem w sytuacji, gdy nie są one realizowane przez
drugiego z rodziców, należy przejść dwa oddzielne postępowania sądowe.
W sytuacji, gdy brak zainteresowania utrzymywaniem kontaktów przez jednego
z rodziców przekłada się na relacje pomiędzy nim, a dzieckiem, wówczas istnieje
możliwość zwrócenia się z do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów
z dzieckiem.
Gdy pomimo postanowienia sądu, jedno z rodziców nie wywiązuje się z ustaleń
zawartych w postanowieniu, wówczas następnym krokiem jest zwrócenie się do sądu
z wnioskiem, aby sąd “zagroził” rodzicowi nie wywiązującemu się z obowiązku
utrzymywania kontaktu z dzieckiem, zapłatą określonej sumy pieniężnej
(uwzględniającej sytuację majątkową osoby zobowiązanej) na rzecz drugiego
z rodziców. Orzeczenie z zagrożeniem nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej
może być zawarte już w postanowieniu sądu, ustalającym kontakty z dzieckiem, jeżeli
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już na tym pierwszym etapie wykażemy, poprzez składanie stosownych dowodów, że
istnieje obawa, że kontakty nie będą prawidłowo wykonywane przez drugą stronę.
Jeżeli pomimo ostrzeżenia przez sąd o grożących konsekwencjach finansowych
kontakty z dzieckiem nie są realizowane, to sąd (na kolejny wniosek drugiego rodzica)
nakaże zapłatę określonej sumy pieniężnej, obliczając jej wysokość proporcjonalnie do
liczby naruszeń.
Warto dodać, że omówione tutaj zasady „ukarania” rodzica, który nie utrzymuje
kontaktów z dzieckiem, mają również zastosowanie do orzeczenia, w którym sąd
określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się
okresach – czyli w przypadku tzw. opieki naprzemiennej.
Podstawa prawna:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego
dziecka?
Pan Tadeusz ma córkę, która niedawno
ukończyła 25 lat. Pan Tadeusz nie utrzymuje
z nią kontaktu. Córka pana Tadeusza mieszka
w Gdyni. Pan Tadeusz wie jednak, że około pół
roku temu podjęła pracę w zakładzie
fryzjerskim i pracuje tam do tej pory. Gdy pan
Tadeusz rozstawał się z żoną, wówczas
wyrokiem sądu zostały zasądzone od niego na rzecz córki alimenty w wysokości 400 zł
miesięcznie. Pan Tadeusz do niedawna regulował zobowiązanie, jednak gdy
zrezygnował z pracy i przeszedł na emeryturę, stopniowo było mu coraz trudniej,
ponieważ pogarszał się jego stan zdrowia i rosły wydatki związane z zakupem lekarstw.
Gdy dowiedział się, że córka pracuje, przestał płacić alimenty. Wydawało mu się
oczywiste, że skoro córka pracuje, to jest w stanie utrzymać się samodzielnie i nie
potrzebuje od niego pieniędzy. Jakież było jego zaskoczenie, gdy dwa dni temu otrzymał
zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej z powodu niepłacenia alimentów.
Pan Tadeusz zwrócił się do doradcy z prośbą o pomoc.
Na początek najważniejsza informacja – obowiązek alimentacyjny rodziców względem
dzieci nie jest ograniczony żadnym konkretnym terminem. Wiele osób niesłusznie
zakłada, że wygasa on z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, zakończenia
edukacji czy podjęcia zatrudnienia.
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Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek ten wygasa
z chwilą osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego stopnia fizycznego i umysłowego
rozwoju, potrzebnego do usamodzielnienia się i do uzyskania środków utrzymania
z własnej pracy i z własnych zarobków. Jednym słowem chodzi o moment, w którym
dziecko jest już w stanie w pełni utrzymać się samodzielnie. I tak np., gdyby córka pana
Tadeusza była osobą z niepełnosprawnością, to jego obowiązek alimentacyjny jako ojca
mógłby trwać do końca życia.
Przepis art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uwzględnia także sytuację
rodziców. I tak rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem
dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem,
lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego
utrzymania się nawet wówczas, gdy nie jest ono jeszcze w pełni samodzielne.
W sytuacji pana Tadeusza przesłanki, które decydują o wygaśnięciu obowiązku
alimentacyjnego leżą po obydwu stronach, ponieważ córka pana Tadeusza jest
w stanie samodzielnie się utrzymać, a on znajduje się w trudnej sytuacji ze względu na
zmniejszone możliwości zarobkowe, wywołane przejściem na emeryturę i chorobą.
Do wykazania wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, w sytuacji, gdy córka pana
Tadeusza nadal dochodzi zapłaty alimentów, pomimo, że jest już samodzielna,
konieczne jest wydanie przez sąd orzeczenia, które to potwierdzi. Dlatego pan Tadeusz
powinien złożyć do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania córki,
w tym przypadku do Sądu Rejonowego w Gdyni, pozew o wygaśnięcie obowiązku
alimentacyjnego.
Warto wiedzieć, że istnieje możliwość ustalenia, że stosunek alimentacyjny wygasł
z datą wsteczną tj. np. wcześniej, niż z chwilą wytoczenia powództwa.
Jeżeli rodzic chce, aby sąd ustalił, że obowiązek wygasł z konkretną datą wsteczną,
powinien to wyraźnie wskazać w pozwie i poprzeć dowodami, że z taką właśnie datą
dziecko uzyskało samodzielność.
Od pozwu obowiązuje opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.
Wartość przedmiotu sporu w tym przypadku wynosi 400 zł x 12 miesięcy = 4.800 zł.
5% wartości tej kwoty to 240 zł. Pan Tadeusz może się jednak ubiegać o zwolnienie
z kosztów postępowania ze względu na swoją trudną sytuację materialną.
Podstawa prawna:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
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Jak uzyskać pomoc mieszkaniową w Warszawie po
1 lipca 2021 roku?
Pani Marta, lat 40, samodzielnie
wychowuje dwójkę nastoletnich dzieci
(syn 14 lat, córka 12 lat). Mieszkają
w Warszawie w mieszkaniu spółdzielczym
własnościowym, które należy do matki
pani Marty. Mieszkanie składa się
z dwóch pokoi o łącznej powierzchni ok.
2

45 m . Pani Marta razem z dziećmi zajmuje jeden pokój o powierzchni 15m2, mama
drugi. Pani Marta jest zatrudniona w Warszawie na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3.300 zł miesięcznie (2.366,29 zł
netto). Ponadto otrzymuje alimenty w wysokości 600 zł miesięcznie na każde dziecko
i świadczenia wychowawcze. Pani Marta partycypuje w kosztach utrzymania
mieszkania w wysokości ¾ wszystkich opłat. Mama, która jest emerytką, prowadzi
samodzielne gospodarstwo domowe. Pani Marty nie stać na wynajęcie mieszkania na
wolnym rynku, nie ma też z czego odłożyć na zakup ewentualnego mieszkania, a ze
względu na poziom swoich dochodów, nie ma też zdolności kredytowej. Nie posiada
żadnego majątku. Mieszkanie w jednym pokoju z dziećmi stanowi duży problem. Dzieci
pani Marty są nastolatkami. Sporów, wynikających z różnicy trzech pokoleń jest bardzo
dużo – przykładowo babci trudno zrozumieć zachowanie nastolatków, które często
mają własne zdanie, inne niż babcia. Pani Marta słyszała o pomocy mieszkaniowej od
miasta dla osób w trudnej sytuacji. Na początku lipca b.r. zgłosiła się do doradcy
obywatelskiego z pytaniem, czy mogłaby starać się o lokal z zasobów m. st. Warszawy?
Doradca obywatelski poinformował panią Martę, iż osoby o stosunkowo niskich
dochodach, których nie stać na wynajem, bądź kupno własnego mieszkania, mogą
starać się o pomoc mieszkaniową udzielaną przez gminę. W Polsce zasady
przyznawania takiej pomocy nie są jednolite. Każda gmina samodzielnie reguluje w
przepisach prawa miejscowego kryteria, jakie jej mieszkańcy muszą spełniać, aby
ubiegać się o mieszkanie (na czas nieoznaczony tzw. komunalne lub na czas oznaczony
– o najmie socjalnym).
Pani Marta mieszka z dwójką dzieci w Warszawie, zatem omawiamy kryteria, jakie
trzeba obecnie spełnić, aby uzyskać pomoc mieszkaniową od m.st. Warszawy.
Warunki uzyskania pomocy mieszkaniowej w Warszawie są określone w Uchwale
Nr XIII/669/2019 Rady Miasta z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania
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lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy. Część z tych
warunków uległa zmianie z dniem 1 lipca 2021 r.
Kryterium dochodowe.
Udzielenie pomocy mieszkaniowej przez m.st. Warszawę jest uzależnione przede
wszystkim od wysokości dochodu gospodarstwa domowego.
Z dniem 1 lipca 2021 r. zmienił się dotychczasowy sposób obliczania tego kryterium.
Ważne! Sposób obliczania górnej granicy dochodu, uprawniającego do uzyskania
pomocy mieszkaniowej jest skomplikowany i uzależniony zarówno od:
-

liczby osób w gospodarstwie domowym,

-

iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim,

-

współczynnika 1,2 oraz odpowiedniej wartości procentowej wskazanej dla
indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o mieszkanie.

Dlatego warto rozważyć kontakt z doradcą obywatelskim, aby wspólnie przeanalizować
sytuację materialną rodziny i ustalić czy uzyskany dochód nie przekracza kryterium
dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy mieszkaniowej.
Doradca obywatelski poinformował panią Martę, iż zgodnie z obowiązującymi
przepisami dla trzyosobowego gospodarstwa domowego, wysokość łącznego dochodu
nie może przekroczyć:
• dla lokalu o najmie socjalnym – kwoty 2.791,83 zł , co stanowi iloczyn 145%
wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto
w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim oraz współczynnika 1,2,
jak i 27% wartości procentowej w przypadku obliczania dochodu uprawniającego do
najmu socjalnego lokalu;
• dla najmu lokalu na czas nieoznaczony tzw. komunalnego – kwoty 5.170,05 zł, co
stanowi iloczyn 145% wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim oraz
współczynnika 1,2 jak i 50 % wartości procentowej w przypadku obliczania dochodu
uprawniającego do oddania w najem lokalu na czas nieoznaczony.
Przy czym dochód, który jest brany pod uwagę, to dochód netto. Do dochodu nie
wlicza się świadczenia wychowawczego tzw. 500+, ale zalicza się alimenty uzyskiwane
na dzieci. Wykonana przez doradcę obywatelskiego analiza łącznego dochodu pani
Marty wykazała, iż spełnia warunki dla najmu lokalu komunalnego.
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Kryterium metrażowe, czyli zamieszkiwanie w trudnych warunkach.
Od 1 lipca 2021 r. za trudne warunki zamieszkiwania uznaje się sytuację, w której
osoby ubiegające się o pomoc mieszkaniową zamieszkują w lokalu, którego łączna
powierzchnia pokoi w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza:
- 10 m2w przypadku zamieszkiwania 1 osoby,
- 14 m2 w przypadku zamieszkiwania 2 osób,
- w przypadku zamieszkiwania więcej osób – dodatkowe 6 m2 na każdą kolejną osobę.
Doradca obywatelski wspólnie z panią Martą przeanalizował jej obecne warunki
mieszkaniowe. Z informacji uzyskanych od pani Marty wynika, iż jej matka mieszka
w pokoju o pow. 10 m2, a pani Marta z dziećmi zamieszkuje w pokoju o pow. 15 m 2,
zatem łączna powierzchnia mieszkalna w tym lokalu wynosi 25 m2. Ponieważ
kryterium metrażowe dla rodziny pani Marty to:
14 m 2+ 6 m 2+ 6 m2, razem 26 m 2 .
Tym samym pani Marta spełnia również to kryterium.
Tytuł prawny do innej nieruchomości.
Kolejnym warunkiem jest brak posiadania tytułu prawnego do innej nieruchomości
w Warszawie lub powiecie graniczącym z m.st. Warszawą.
Doradca obywatelski, na podstawie rozmowy z panią Martą, ustalił, iż nie jest
właścicielką lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części, nie posiada też
spółdzielczego prawa do lokalu oraz nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości,
której np. sprzedaż lub wynajem umożliwiłby pani Marcie zabezpieczenie potrzeb
mieszkaniowych we własnym zakresie. Zatem pani Marta spełnia także ten warunek.
Wniosek o pomoc mieszkaniową.
Osoby ubiegające się o pomoc mieszkaniową zobowiązane są złożyć wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami (na formularzu) oraz dokumentami potwierdzającymi ich
sytuację w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub Wydziale Zasobów Lokalowych dla
Dzielnicy.
Pani Marta może złożyć wniosek o pomoc mieszkaniową w dzielnicy właściwej dla jej
miejsca zamieszkania. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie:
https://warszawa19115.pl/-/najem-lokalu-mieszkalnego-z-zasobu-miasta.
Można go też pobrać osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w każdej
z warszawskich dzielnic. Wniosek jest zwolniony z opłat.
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Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz na stronie:
https://poradnictwoobywatelskie.com/2021/03/01/krok-po-kroku-jak-wypelnicwniosek-o-pomocmieszkaniowa-w-warszawie/
Wniosek o pomoc mieszkaniową zostanie poddany wnikliwej analizie, między innymi:
•

jakie są faktyczne warunki mieszkaniowe (podczas wizytacji pracowników
Wydziału Zasobów Lokalowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy);

•

czy wnioskodawca przestrzegał warunków określonych w umowie najmu oraz
wywiązywał się z obowiązków najemcy;

•

czy zamieszkuje w obecnym mieszkaniu za zgodą właściciela;

•

czy posiada inne tytuły prawne do lokalu, które pozwoliłyby na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie;

•

czy w ciągu ostatnich 7 lat doprowadził do utraty posiadanej nieruchomości czy
mieszkania;

•

jakie są warunki mieszkaniowe w poprzednich miejscach zamieszkania oraz
warunki mieszkaniowe wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci,
wnuków), współmałżonka wnioskodawcy lub osoby pozostającej we wspólnym
pożyciu i czy jest możliwość zamieszkania wnioskodawcy w tych lokalach.

Następnie, po uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej, Zarząd Dzielnicy rozstrzygnie
w formie uchwały, czy wnioskodawca uzyska pomoc mieszkaniową.
Jeżeli wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym
pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania:
•

jest właścicielem lub współwłaścicielem lokalu, lub budynku mieszkalnego i może
z niego korzystać, a także,

•

gdy posiada tytuł prawny do nieruchomości, której zbycie lub z której pożytki dają
możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie, oraz

•

gdy z analizy wniosku i załączonych dokumentów oraz sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej ustalonej między innymi w miejscu zamieszkania wnioskodawcy
wynika, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami
wykazanymi przy składaniu wniosku o pomoc mieszkaniową, a faktycznym stanem
majątkowym wnioskodawcy lub osób ubiegających się wraz z nim o pomoc
mieszkaniową, a także,

•

gdy faktyczne warunki mieszkaniowe wnioskodawcy lub osób ubiegających się
z nim o pomoc mieszkaniową nie potwierdzają sytuacji wykazanej we wniosku,
a w ocenie zarządu dzielnicy wnioskodawca ma możliwość zabezpieczenia potrzeb
mieszkaniowych we własnym zakresie,

Zarząd Dzielnicy odmówi udzielenia pomocy mieszkaniowej.
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Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.
Uchwała Nr XLIX/1531/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 czerwca 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
stołecznego Warszawy oraz uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st.
Warszawy.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na
wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni
i tymczasowych pomieszczeń.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Krok po kroku jak wypełnić wniosek o pomoc mieszkaniową
w Warszawie.
Pani Danuta wraz z mężem są na emeryturze.
Nie mają własnego miejsca do mieszkania.
Oboje urodzili się w Warszawie, spędzili tu
niemal całe życie, ciężko pracowali
i wychowali pięcioro dzieci. Przez kilkanaście
lat wynajmowali mieszkania, ale gdy
podupadli na zdrowiu (pani Danuta ma
cukrzycę, a mąż jest po dwóch zawałach
serca) i nie mogli już dorabiać do emerytury, przestało ich być stać na wynajem
mieszkania na rynku komercyjnym. Pomieszkiwali u swoich dorosłych dzieci w zamian
za opiekę nad wnukami. Wnuki szybko podrosły i dziadkowie przestali być potrzebni.
Dwoje dorosłych dzieci pani Danuty wyjechało z rodzinami za granicę. Obecnie pani
Danuta wraz z mężem mieszkają u córki i zięcia, ale czują, że dzieci są zmęczone ich
obecnością, ich chorobami, ciągłymi narzekaniami na zły los. Poza tym, u córki
praktycznie nie ma warunków do mieszkania dla dwóch rodzin. Córka z zięciem mają
niewielki pokój z kuchnią. Pani Danuta, jak i jej mąż mają niskie emerytury. Pani
Danuta wraz z mężem byli u doradcy obywatelskiego, który po przeanalizowaniu ich
dochodów i sytuacji mieszkaniowej, stwierdził, że spełniają oni kryteria określone
w Uchwale Nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia
2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu m. st. Warszawy i mogą składać wniosek. Pani Danuta zwróciła się o pomoc w
wypełnieniu wniosku o pomoc mieszkaniową. Dla każdego wypełnianie urzędowych
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formularzy wydaje się mocno skomplikowane i nic
w tym dziwnego. Doradca obywatelski, krok po kroku, przeszedł z panią Danutą przez
wszystkie rubryki formularza wniosku o pomoc mieszkaniową, pomógł sporządzić
uzasadnienie do wniosku oraz wskazał, które załączniki są obowiązkowe do
wypełnienia i jakie dokumenty załączyć.
1.

Pani Danuta pobrała formularz wniosku: Wniosek o pomoc mieszkaniową, który
zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem:
https://warszawa19115.pl/documents/20184//46860//Wniosek+o+pomoc+mieszkaniow%C4%85

2.

W danych podstawowych na pierwszej stronie formularza pani Danuta zakreśliła,
że wniosek dotyczy zawarcia umowy najmu lokalu z zasobów m.st. Warszawy
(pkt.1.1.1 - o formie udzielenia pomocy mieszkaniowej decyduje wysokość
dochodu gospodarstwa domowego), dalej wpisała, że w jej gospodarstwie
domowym są 2 osoby (ona i mąż), które starają się o pomoc mieszkaniową
(pkt.1.2.) oraz wypełniła swoje dane (pkt.1.3). Pani Danuta wpisała adres
zamieszkania syna, u którego tymczasowo mieszkają z mężem.
Uwaga! We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe –
telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią
kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz
z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku oznacza zgodę na
przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

3.

Na stronie 2 formularza wniosku, pani Danuta wpisała siebie i swoje dane oraz
męża i jego dane.

4.

Na kolejnych stronach w punkcie 3 pani Danuta wszędzie zakreśliła odpowiedź
“NIE”, z wyjątkiem pkt 3.19 (obydwoje z mężem płacą podatki od emerytur na
terenie m.st. Warszawy) i 3.24 (obydwoje z mężem mają udokumentowany zły
stan zdrowia).

5.

W punkcie 6 pani Danuta napisała uzasadnienie wniosku. Opisała sytuację
mieszkaniową na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wskazała, że uprzednio
wynajmowali z mężem małe mieszkanie na wolnym rynku a od ponad 7 lat nie
mają z mężem stałego miejsca zamieszkania. Przebywają w trudnych warunkach
u swoich dorosłych dzieci zamiennie po 3, 4 miesiące. Zajmują najczęściej tzw.
salon, w którym śpią na rozkładanej kanapie, nie mają żadnej prywatności. Muszą
wstawać rano i ścielić kanapę, choć często nie mają siły wstać. Obydwoje z mężem
cierpią na choroby przewlekłe. Pani Danuta jest osobą otyłą i ciężko jej się
poruszać, mąż jest po dwóch zawałach serca. Potrzebują ciszy i spokoju, których
nie mogą znaleźć u żadnego ze swego dorosłego potomstwa. Ponadto relacje
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rodzinne z dziećmi nie są dobre. Dzieci i wnuki coraz częściej narzekają na
obecność coraz mniej sprawnych dziadków, nie mogących się odnaleźć w trudnej
dla nich rzeczywistości. Krępujące jest dla pani Danuty to, że dzieci kłócą się
między sobą, które z nich teraz weźmie ich do siebie.
6.

Na końcu formularza pani Danuta złożyła podpis w miejscu dla wnioskodawcy,
a mąż pani Danuty w miejscu dla małżonka wnioskodawcy.

7.

Obowiązkowe do wypełnienia dla każdego wnioskodawcy są:


Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za
okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku –
załącznik nr 1. Pani Danuta dowiedziała się, jaka jest różnica między dochodem
brutto, a dochodem netto. Ten pierwszy jest całością wynagrodzenia, wraz
z wszystkimi środkami, z których będziemy musieli uregulować składki ZUS oraz
zaliczki na podatek dochodowy. Dochodem netto zaś określamy sytuację
finansową po odjęciu powyższych elementów. Mówiąc wprost, są to pieniądze,
które pozostają „na czysto”. To właśnie z tego punktu określić można faktyczną
sytuację finansową osoby fizycznej. Mówiąc jeszcze prościej, są to otrzymane
pieniądze, które spokojnie można wydawać zgodnie z własnym uznaniem,
potrzebami, a przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Warto podkreślić, że
w przypadku emerytur jest to dochód brutto. Inaczej wygląda sytuacja gdy
mamy do czynienia z wynagrodzeniem za pracę.



Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa
domowego (oryginał – załącznik nr 2) przeznaczone są dla osób zatrudnionych
i wypełnia je pracodawca. Pani Danuta dołączyła zaświadczenie
z ZUS o wysokości pobieranej emerytury.



Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego –
załącznik nr 3. Pani Danuta wypełniła je wpisując, zgodnie z prawdą w każdej
rubryce: “nie posiadam”. Uwaga! Wartościowe składniki majątku zaczynają się
od kwoty 5.000 zł.



Ponieważ pani Danuta wraz z mężem zamieszkuje obecnie u córki w lokalu,
który jest lokalem spoza zasobu mieszkaniowego Miasta, koniecznie musi
wypełnić – załącznik nr 5.



Oświadczenie o poprzednich miejscach stałego bądź czasowego
zameldowania/zamieszkania – załącznik nr 8. Pani Danuta wskazała adresy syna
i córki, u których mieszkała razem z mężem.
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Informacja o osobach, których warunki powinny być zbadane stosownie do
dyspozycji zawartej w § 32 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady m.st.
Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – tzn. informacje
o warunkach mieszkaniowych wstępnych, zstępnych, współmałżonka
wnioskodawcy lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu – załącznik nr 10.
Pani Danuta wypełniła też ten załącznik, wskazując na warunki mieszkaniowe
zstępnych czyli dzieci.



Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających
oświadczenia.

8.

Fakultatywnie – małżonek wnioskodawcy oraz każdy wnioskodawca (jeżeli jest ich
kilku) wypełniają załącznik nr 4. Mąż pani Danuty wypełnił ten załącznik.

9.

Pani Danuta w formularzu wniosku w pkt. 5 wpisała powyższe numery i nazwy
załączników. Ponadto wpisała Załączniki: dokumentacja medyczna jej i małżonka,
Zaświadczenie z ZUS o wysokości emerytur za ostatnie trzy miesiące oraz
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że odprowadza podatek od emerytury
w m.st. Warszawie.

Należy pamiętać, że w trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych
dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentacją
medyczną, pani Danuta złożyła osobiście w obecności pracownika Wydziału Obsługi
Mieszkańców dla Dzielnicy, po uprzednim zarezerwowaniu wizyty w tym urzędzie.
Wnioski powinny być składane w dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania
wnioskodawcy. Od wniosku nie są pobierane opłaty. Czas oczekiwania na odpowiedź
to około 2 miesiące.
Uwaga! Czas oczekiwania na odpowiedź nie jest równoznaczny z czasem oczekiwania
na lokal mieszkalny.
Pani Danuta wniosek złożyła i oczekuje na odpowiedź.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
Zarządzenie nr 970/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia
wzoru wniosku o pomoc mieszkaniową.
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W jaki sposób można uzyskać status osoby niepełnosprawnej?
Pani Elżbieta od trzech lat jest na
emeryturze. Pół roku temu przeszła
operację kolana i od tego czasu
porusza się o lasce, gdyż przejście
nawet niewielkiej odległości sprawia
jej trudność. Bardzo stara się być samodzielna i nie prosić innych o pomoc, na szczęście
jest posiadaczką samochodu i dzięki temu może sama robić zakupy. Stara się parkować
jak najbliżej sklepu, ale często ma kłopoty ze znalezieniem miejsca do parkowania.
Ostatnio stanęła na miejscu parkingowym, oznaczonym niebieską kopertą. Jakie było
jej zdumienie, kiedy otrzymała mandat. Gdy poszła wyjaśnić sprawę do Zarządu Dróg
Miejskich, okazało się, że ani jej wiek, ani zaświadczenie ze szpitala o przebytej
operacji, ani nawet jej widoczny kłopot z poruszaniem się nie sprawiły, że mandat
został anulowany. Pani Elżbieta zwróciła się o poradę do doradcy obywatelskiego –
jakiego argumentu ma użyć, aby uznano jej prawo do parkowania na miejscu dla osoby
niepełnosprawnej, skoro jej niepełnosprawność każdy widzi?
Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym, aby zostać uznanym za osobę
niepełnosprawną, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.
W Polsce istnieją dwa systemy orzekania o niepełnosprawności, regulowane
odrębnymi ustawami i podległe różnym instytucjom:
1. ORZECZNICTWO DLA CELÓW RENTOWYCH
– prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) (lekarze orzecznicy
i komisje lekarskie ZUS);
– prowadzone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) (lekarze
rzeczoznawcy i komisje lekarskie) – podlegają tu rolnicy i ich rodziny;
– prowadzone przez komisje lekarskie podległe MON i MSWiA – dla tzw. służb
mundurowych (policjantów żołnierzy, celników).
W ramach orzecznictwa ZUS w orzeczeniach wskazywane są następujące stopnie
niepełnosprawności:
– częściowa niezdolność do pracy,
– całkowita niezdolność do pracy,
– całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji.
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Orzeczenia powyższe oceniają zdolność do pracy i są podstawą do wypłaty świadczeń
z ubezpieczenia społecznego, czyli najczęściej renty z tytułu niezdolności do pracy.
2. ORZECZNICTWO DLA CELÓW POZARENTOWYCH
prowadzone jest przez:
– powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – pierwsza instancja;
– wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – druga instancja.
Komisje w powyższych zespołach, orzekając niepełnosprawność, przyznają następujące
stopnie niepełnosprawności:
– lekki,
– umiarkowany,
– znaczny.
Według Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych:
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności
organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,
w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach
zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia
w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach
pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób
w celu pełnienia ról społecznych.
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością
organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej
opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Orzeczenia wydane przez ZUS mogą być podstawą do otrzymywania świadczeń,
przysługujących z racji posiadania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, ale nie
odwrotnie!
Orzeczenia zespołów powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności nie są podstawą do ubiegania się o rentę, ale stwarzają
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możliwość otrzymania różnych dodatkowych form pomocy, przysługujących osobom
niepełnosprawnym – takich jak np. różne formy rehabilitacji, świadczenia pomocy
społecznej czy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Można się starać też o zasiłki
pielęgnacyjne i szereg ulg, takich jak ulgi podatkowe, komunikacyjne, pocztowotelekomunikacyjne, ułatwienia w miejscu pracy i inne. Osoby z orzeczonym
umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą się również ubiegać
o zasiłek stały.
Każdy stopień niepełnosprawności ma przyznane określone uprawnienia i przywileje.
Jest to regulowane odrębnymi przepisami. Na ich podstawie można ubiegać się o zwrot
części lub całości wydatków na rehabilitację i środki higieniczne, ponoszonych
w związku z niepełnosprawnością.
W orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, zespół decyduje m.in. o konieczności
zaopatrzenia chorego w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce
techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby.
Jednym z uprawnień przyznawanych przez ten zespół jest również bezpłatne
parkowanie na specjalnie wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych.
Aby móc parkować na niebieskiej kopercie, pani Elżbieta powinna wystąpić
z wnioskiem o orzeczenie niepełnosprawności do powiatowego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności.
W tym celu powinna zgłosić się do lekarza rodzinnego, który wypisze na specjalnym
druku zaświadczenie o stanie zdrowia pani Elżbiety. Zaświadczenie wraz
z wypełnionym wnioskiem i dokumentacją medyczną (wypis ze szpitala po przebytej
operacji kolana, zaświadczenie od ortopedy), można złożyć lub przesłać do
powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, dla
Warszawy – Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, ul. Gen.
Andersa 5, 00-147 Warszawa.
Druk wniosku dla osób mieszkających w Warszawie do pobrania pod adresem:
https://wcpr.pl/upload/files/Wnioski%20ON/wniosek%20o%20wydanie%20orzeczenia
%20o%20stopniu%20niepelnosprawnosci%20%2B%20KI.pdf
Jeśli lekarz zaznaczy w zaświadczeniu, że osoba, ubiegająca się o orzeczenie nie jest
w stanie zjawić się osobiście przed zespołem i szczegółowo opisze jej chorobę,
orzeczenie może być wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
zaocznie (praktykowane to jest powszechnie w czasie pandemii Covid-19). Trzeba
dołączyć do wniosku jak najpełniejszą dokumentację medyczną, aby Zespół miał
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całościowy obraz choroby i wgląd w stan chorego, co umożliwi wydanie właściwej
decyzji.
Uwaga: wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby, mające
zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak
i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku),
05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
W przypadku pani Elżbiety, jeśli stopień jej niepełnosprawności zostanie orzeczony
jako lekki, nie zdobędzie prawa do parkowania na miejscu oznaczonym niebieską
kopertą. Aby tam parkować, trzeba otrzymać umiarkowany lub znaczny stopień
niepełnosprawności, bo dopiero z nimi łączy się to uprawnienie, przy spełnieniu
warunku, że niepełnosprawność związana jest ze znacznie ograniczonymi
możliwościami poruszania się.
Karta parkingowa przeznaczona jest do „przewozu osoby z niepełnosprawnością” więc
pani Elżbieta może korzystać z pomocy innego kierowcy przy przemieszczaniu się,
pamiętając, aby mieć kartę parkingową zawsze w wozie, którym się przemieszcza
i o umieszczeniu karty w widocznym miejscu przed szybą w czasie parkowania.
Od orzeczenia powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności, przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności w terminie podanym na wydanym postanowieniu,
przy czym odwołanie składane jest w zespole pierwszej instancji, czyli w powiatowym/
miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności (zaadresowane do zespołu
wojewódzkiego).
Ostatnim organem odwoławczym jest rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych,
do którego pismo odwoławcze składamy w wojewódzkim zespole do spraw orzekania
o niepełnosprawności, z zachowaniem terminu podanego w otrzymanym
postanowieniu.

Podstawa prawna:
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania
o niezdolności do pracy.
Prawo o ruchu drogowym.
Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego postoju, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
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Koszty sądowe w sprawach pracowniczych.
Pani Katarzyna została zwolniona z pracy.
Pracodawca w uzasadnieniu powołał się na
likwidację jej stanowiska pracy. Jednak pani
Katarzyna dowiedziała się, że pracodawca, po
jej odejściu, zatrudnił nową osobę. Pani
Katarzyna złożyła pozew do sądu pracy
o przywrócenie do pracy na poprzednich
warunkach. Pani Katarzyna zarabiała 4.500 zł
brutto i miała zawartą umowę o pracę na czas nieoznaczony. Ku jej zdumieniu
otrzymała z sądu pismo wzywające ją do wniesienia opłaty od pozwu w wysokości
2.700 zł. Pani Katarzyna nie jest w stanie ponieść tak wysokich kosztów, zwłaszcza, że
pozostaje na zasiłku dla bezrobotnych, wynoszącym 900 zł miesięcznie. Niestety, nie
ma żadnych oszczędności. Zwróciła się więc z prośbą o pomoc do doradcy
obywatelskiego.
Istnieje obiegowa opinia, że wniesienie pozwu do sądu pracy nie wiąże się z żadnymi
opłatami. Co do zasady tak jest – pracownik wnoszący powództwo do sądu pracy jest
zwolniony z ponoszenia opłat. Nie oznacza to jednak, że jest z nich zwolniony
w każdym przypadku.
Doradca obywatelski wyjaśnił pani Katarzynie, że zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005
roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.) – w dniu 21 sierpnia 2019 r.
weszła w życie nowelizacja tej Ustawy – w sprawach o wartości nieprzekraczającej
50.000 zł, pracownik nie zapłaci do kasy sądu nawet złotówki. Ustawodawca nie
zmienił też zasad dla spraw, których wartość to więcej niż 50.000 zł. W ich przypadku
wciąż obowiązuje reguła, że opłaty wnosi się na zasadach ogólnych, czyli tak jak
generalnie we wszystkich innych sprawach. Dotyczy to zarówno pracodawcy, jak
i pracownika. Oznacza to, że dla spraw, których wartość przekracza 50.000 zł opłata ta
jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia,
jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 200.000 zł.
W przypadku pani Katarzyny pozew o przywrócenie do pracy oznacza, że wartość
przedmiotu liczona jest w następujący sposób: miesięczne wynagrodzenie brutto x 12
miesięcy, gdyż zgodnie z art. 23[1] k.p.c.:
“W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub
rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas
określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok,
a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku”.
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W przypadku pani Katarzyny wartość przedmiotu sporu wynosi:
4.500 zł x 12 miesięcy = 54.000 zł,
zatem koszty sądowe wynoszą opłatę stosunkową w wysokości 5% otrzymanej kwoty,
czyli: 54.000 x 5% = 2.700 zł.
Co w tej sytuacji może zrobić pani Katarzyna?
Pani Katarzyna może złożyć wniosek do sądu pracy o zwolnienie z kosztów sądowych
z uwagi na trudną sytuację materialną. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie
o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Jednak sąd może wniosek oddalić lub wydać postanowienie o częściowym zwolnieniu
z kosztów. Zasady częściowego zwalniania od kosztów sądowych określa
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 roku w sprawie
częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.
Wspomniane Rozporządzenie stanowi z kolei, iż sąd może przyznać zwolnienie od
kosztów sądowych częściowo, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część kosztów
sądowych. Częściowe zwolnienie od kosztów sądowych może polegać na zwolnieniu od
poniesienia bądź ułamkowej części kosztów sądowych, bądź określonej ich sumy, bądź
też niektórych tylko opłat sądowych lub wydatków.
Zwolnienie, o którym mowa, oznacza, iż pani Katarzyna nie musiałaby wnosić opłaty
w pełnej wysokości, a jedynie w wysokości do kwoty stanowiącej granicę, powyżej
której została zwolniona (przykładowo: jeżeli wpis został ustalony na kwotę 2.700 zł,
a sąd zwolniłby panią Katarzynę w części wynoszącej ½ kosztów, pani Katarzyna
musiałaby wnieść opłatę w wysokości 1.350 zł).
Czynności tych pani Katarzyna powinna dokonać jeszcze przed wyznaczonym
posiedzeniem lub na wezwanie sądu, gdyż zgodnie z art. 16 powołanej Ustawy, sąd nie
podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna
opłata. W tym wypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem
zwrotu pisma uiścił opłatę w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania,
a w razie bezskutecznego upływu tego terminu zwraca pismo.
O kosztach, a także o zwolnieniu od nich sąd rozstrzyga w postanowieniu. Jeżeli
postanowienie zostało wydane przez sąd I instancji, na powyższe postanowienie służy
zażalenie, ale tylko w części, w której wniosek został oddalony. Zażalenie wnosi się do
sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu I instancji, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia.
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Warto wiedzieć, że jeśli strona zwolniona od kosztów sądowych przegra sprawę,
wówczas z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż zostanie ona zobowiązana
do zwrotu kosztów poniesionych przez wygrywającego proces (np. honorarium jego
pełnomocnika). Zwolnienie od kosztów sądowych nie obejmuje bowiem zwolnienia od
zwrotu kosztów procesowych przeciwnika – w wyjątkowych sytuacjach,
podyktowanych zasadą słuszności, sąd może jednak odstąpić od obciążenia
przegrywającego tym obowiązkiem.
Uwaga! Po nowelizacji u.k.s.c. pracownicy nie muszą już ponosić w ogóle opłat za takie
pisma jak apelacje czy zażalenia, jeżeli w sprawie wartość przedmiotu sporu nie
przekracza 50.000 zł. Uprzednio byli zobowiązani do uiszczania opłat od takiego pisma
w symbolicznej wysokości 30 zł.
Reasumując, w sprawach pracowniczych wysokość ponoszonych przez pracownika
kosztów zależy od wartości przedmiotu sporu (WPS). Jeżeli roszczenie o prawa
majątkowe objęte pozwem nie przekracza 50.000 zł, wtedy pracownik nie uiszcza
żadnej opłaty. Powyżej tej kwoty – 5% od WPS.
Dla pani Katarzyny, w jej obecnej sytuacji, liczy się każda złotówka. Jeśli sąd nie zwolni
jej z kosztów lub wyda postanowienie o kosztach częściowych, a pani Katarzyna nie
opłaci pozwu, sąd pozostawi pozew bez rozpatrzenia.
Zmiana powództwa w sprawach ze stosunku pracy.
Pani Katarzyna może jednak zmienić powództwo. Dopuszczalność zmiany powództwa
została określona w art. 193 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym
zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeśli nie wpływa na właściwość sądu.
W sprawach z zakresu prawa pracy możliwa jest zmiana powództwa w ten sposób, że
zamiast żądania przywrócenia do pracy, powód-pracownik żąda odszkodowania.
W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych z dnia 5 maja 2009 r., sygn. akt I PZP 1/09, Sąd Najwyższy uznał, że
„zmiana powództwa po rozpoczęciu rozprawy przed sądem pierwszej instancji
polegająca na wystąpieniu przez powoda-pracownika z nowym roszczeniem
o zasądzenie odszkodowania na podstawie art. 45 § 1 k.p. zamiast pierwotnego
roszczenia o przywrócenie do pracy (art. 193 § 3 k.p.c.), bez zezwolenia pozwanego
pracodawcy i bez zrzeczenia się roszczenia, stanowi zmianę przedmiotu sporu i jego
wartości”.
W związku z bezprawnym (w tym nieuzasadnionym) rozwiązaniem umowy o pracę
przez pracodawcę, pracownikowi przysługują roszczenia o przywrócenie do pracy
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(uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne) lub o odszkodowanie (art. 45§1 i 56§1
Kodeksu pracy).
Oznacza to, że sąd pracy nie może sprzeciwić się zmianie powództwa pracownika,
polegającej na żądaniu odszkodowania w miejsce pierwotnie zgłoszonego roszczenia
o przywrócenie do pracy. Takiej zmianie powództwa nie może też sprzeciwić się
pozwany pracodawca.
W sprawach, w których powód-pracownik żądając przywrócenia do pracy,
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty od pozwu, rozwiązaniem jest zmiana powództwa
poprzez żądanie wypłaty odszkodowania, jeśli wpłynie ona znacząco na wysokość
opłaty od pozwu.
W przypadku pani Katarzyny zmiana powództwa o przywrócenie do pracy na żądanie
wypłaty odszkodowania w wysokości 6 miesięcznych pensji tj.
4.500 zł x 6 miesięcy = 27.000 zł spowoduje, że pani Katarzyna nie będzie musiała
ponieść żadnych kosztów.
Pani Katarzyna zdecydowała się na zmianę powództwa.
Podstawa prawna:
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Kodeks pracy.
Kodeks postępowania cywilnego.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów
sądowych w postępowaniu cywilnym .

Korzyści wynikające z rejestracji w urzędzie pracy; jakie
możliwości daje status osoby bezrobotnej lub poszukującej
pracy?
Pani Magdalena ma 38 lat i od ponad
10 lat nie pracuje. Jest osobą
z niesprawnością w stopniu znacznym,
ma także orzeczoną przez ZUS całkowitą
niezdolność do pracy. Posiada
wykształcenie średnie ekonomiczne. Rok
temu rozwiodła się z mężem alkoholikiem
i samodzielnie wychowuje 10-letnią
córkę. Po urodzeniu córki, stan zdrowia pani Magdy uległ pogorszeniu i nie była już
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w stanie wrócić do pracy. Po latach rehabilitacji i rozstaniu z mężem, pani Magda czuje
się gotowa do powrotu na rynek pracy. Brakuje jej kontaktu z ludźmi, a niskie dochody
nie pozwalają na komfortowe życie. Przed urodzeniem córki pracowała przez kilka lat
w księgarni (sprzedaż, prace biurowe). Obecnie utrzymuje się z renty z tytułu
niezdolności do pracy (w wysokości 1.500 zł brutto), alimentów (które były mąż płaci
nieregularnie, średnio w wysokości około 300 zł miesięcznie) i świadczenia 500+ na
dziecko. Pani Magda, od tylu lat funkcjonująca poza rynkiem pracy, nie wie jednak,
w jaki sposób mogłaby skutecznie znaleźć pracę. Czy może się zarejestrować w urzędzie
pracy, skoro jest osobą z niepełnosprawnością i pobiera rentę?
Oczywiście, pani Magda, jako osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, może
zarejestrować się w urzędzie pracy. W Warszawie powinna zgłosić się do Urzędu Pracy
m.st. Warszawy, do Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się
w dzielnicy Wola przy ul. Młynarskiej 37a.
Rejestrują się tam osoby z niepełnosprawnością ze wszystkich dzielnic Warszawy.
Uwaga! Osoby pozostające bez pracy i nie posiadające orzeczenia
o niepełnosprawności, mogą rejestrować się w urzędzie pracy właściwym dla ich
miejsca zameldowania, a w przypadku braku meldunku – w zależności od ich miejsca
pobytu/zamieszkania:
1.

Dla mieszkańców dzielnic: Praga Południe, Praga Północ, Targówek, Białołęka,
Rembertów, Wawer i Wesoła jest to Urząd Pracy m.st. Warszawy przy
ul. Grochowskiej 171 A;

2.

Dla mieszkańców dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz,
Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów i Włochy jest to Urząd Pracy
m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10 A.

Zgłaszając się do urzędu pracy osoba, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajduje,
zostanie zarejestrowana, to znaczy uzyska status osoby bezrobotnej lub poszukującej
pracy.


status osoby bezrobotnej uzyska m.in. osoba, która:
 nie jest zatrudniona, ani nie wykonuje innej pracy zarobkowej;
 nie uczy się w szkole w systemie dziennym;
 ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat
w przypadku mężczyzn;
 nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, nie pobiera
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku
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przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia
rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego.
Uwaga! Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która pobiera te
świadczenia w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego
wynagrodzenia (tj. 1.400 zł brutto) i nie ukończyła wieku emerytalnego;
 nie pobiera zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz świadczenia
pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na
skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
Szczegółowe informacje o tym, kto może uzyskać status osoby bezrobotnej, określa
art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:


status osoby poszukującej pracy, czyli osoby, która szuka pracy, ale nie ma
prawa do uzyskania statusu bezrobotnego, bo np. jest zatrudniona lub, tak jak
pani Magda, pobiera rentę w wysokości 1.500 zł brutto, czyli jej świadczenie
przekracza kwotę połowy minimalnego wynagrodzenia.

Warto wiedzieć, że osoba poszukująca pracy – w przeciwieństwie do osoby
bezrobotnej – nie zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie będą za nią
opłacane składki zdrowotne, nawet jeśli nie ma ona prawa do ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu.
W zależności od rodzaju uzyskanego statusu, przysługują różne uprawnienia: większe
w przypadku osoby bezrobotnej, mniejsze w przypadku poszukującej pracy. Na
przykład, tylko osobie bezrobotnej będzie przysługiwać prawo do zasiłku dla osób
bezrobotnych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania zasiłku można
znaleźć na stronie:
https://warszawa.praca.gov.pl/-/14263-zasilek-dla-osob-bezrobotnych.
O innych formach wsparcia osób zarejestrowanych można przeczytać na stronie
Warszawskiego Urzędu Pracy:
https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formywsparcia
Pani Magda, mimo że nie pracuje zawodowo, ale jest uprawniona do renty, w urzędzie
pracy może zostać zarejestrowana wyłącznie jako osoba poszukująca pracy. Dzięki
statusowi osoby poszukującej pracy, będzie mogła skorzystać z różnych form
aktywizacji, m.in. z ofert staży, szkoleń czy dofinansowań do prowadzenia działalności
gospodarczej. Podobnie jak każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, będzie także
mogła skorzystać ze wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego oraz z ofert pracy.
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W urzędzie pracy pani Magda może zarejestrować się osobiście lub za pośrednictwem
strony internetowej urzędu. Niezależnie od tego, czy za pośrednictwem strony
internetowej rejestrujemy się jako osoba poszukująca pracy, czy jako osoba
bezrobotna, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego
podpisu elektronicznego. Profil zaufany jest bezpłatnym podpisem elektronicznym, za
pomocą którego można podpisywać dokumenty składane drogą elektroniczną oraz
poświadczać swoją tożsamość. Szczegółowe informacje o tym, jak założyć bezpłatny
profil zaufany, można znaleźć na stronie internetowej:
https://warszawa.praca.gov.pl/-/11841878-instrukcja-jak-zalozyc-profil-zaufany
Strona, na której można dokonać rejestracji w Urzędzie, znajduje się pod adresem:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny.
Przy rejestracji w urzędzie pracy, pani Magda będzie musiała przedstawić następujące
dokumenty:


świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,



dokumentację potwierdzającą jej zatrudnienie: wszystkie świadectwa pracy,
zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej (umowa
agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło),



orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności,



dokumenty potwierdzające jej dodatkowe kompetencje zawodowe:
świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń
czy nabytych uprawnień zawodowych,



dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Po przygotowaniu wszystkich wymaganych dokumentów, pani Magda zdecydowała się
zarejestrować się w urzędzie pracy za pośrednictwem profilu zaufanego.
Ze względu na to, że pani Magda pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, uzyskała
status osoby poszukującej pracy i dzięki temu skorzystała z następujących form
wsparcia:


z poradnictwa zawodowego (wspólnie z doradcą zawodowym ustaliła):
 swój profil zawodowy (kwalifikacje zawodowe, możliwości i ograniczenia
wykonywania konkretnych czynności zawodowych, cechy osobowe,
zainteresowania);
 obszary poszukiwania pracy (administracja, prace biurowe, recepcja
i rejestracja klientów).
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Ponadto nauczyła się tworzyć dokumenty aplikacyjne, dostosowane do ofert
konkretnych pracodawców i przygotowała się do uczestnictwa w rozmowach
kwalifikacyjnych z pracodawcami, przeprowadzanych obecnie głównie w formie
on-line.


ze stażu zawodowego (w ramach projektu realizowanego przez urząd pracy).

Pani Magdalena może już co prawda korzystać z elektronicznego portalu z ofertami
pracy (https://warszawa.praca.gov.pl/oferty-pracy), ale zdała sobie sprawę, że po tak
długiej przerwie jej powrót na rynek pracy nie będzie łatwy. Dlatego też zdecydowała
się wpierw na trzymiesięczny staż w recepcji przychodni lekarskiej, odbywany
w ramach projektu stażowego realizowanego przez urząd pracy.
Doradczyni poradnictwa obywatelskiego poinformowała panią Magdę, że może ona
skorzystać również z oferty bezpłatnych kursów i szkoleń realizowanych przez
organizacje pozarządowe. Dzięki temu, pani Magdalena ukończyła kurs komputerowy
z zakresu podstawowej obsługi programów biurowych (Word i Excel) i obecnie
doskonali w domu nabyte umiejętności. Zapisała się także na szkolenie ze zdalnej
obsługi klienta, aby uzyskać dodatkowe kompetencje, dzięki którym łatwiej będzie jej
rozpocząć pracę już po zakończeniu stażu.
Pani Magda nie tylko nabyła nowe umiejętności przydatne na rynku pracy, ale także
dowiedziała się, jakie uprawnienia przysługują pracownikom z niepełnosprawnością
oraz z jakiego wsparcia może skorzystać pracodawca.
https://warszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcietworzenia-miejsc-pracy
Dane kontaktowe Urzędu Pracy m.st. Warszawy:
· Infolinia o usługach Urzędu Pracy m.st. Warszawy – tel. 19-524;
· Siedziba ul. Grochowska 171B, e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl;
· Placówka ul. Ciołka 10A, e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl;
· Placówka ul. Młynarska 37A, e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl;
https://warszawa.praca.gov.pl
Podstawa prawna:
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie
rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
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BIAŁOŁĘKA - w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Modlińskiej 197
dyżury: poniedziałek – piątek: 12.00 - 16.00
kontakt: npongo4bialoleka@um.warszawa.pl; tel. 22 443 84 50

BIELANY - w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Żeromskiego 29
dyżury: poniedziałek – piątek: 12.00 - 16.00
kontakt: npongo6bielany@um.warszawa.pl; tel. 22 443 47 00 wew. 42183
MOKOTÓW - w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
przy ul. Bachmackiej 1 A
dyżury: poniedziałek, piątek: 11.00 - 15.00; wtorek - czwartek: 9.00 - 13.00
kontakt: npongo8mokotow@um.warszawa.pl; tel. 22 325 45 82
OCHOTA - w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota
dyżury: poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 12.00; wtorek, czwartek: 12.00 - 16.00
kontakt: npongo10ochota@um.warszawa.pl; tel. 22 443 98 81
PRAGA PÓŁNOC - w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Kłopotowskiego 15
dyżury: poniedziałek, wtorek, czwartek: 12.00 - 16.00; środa, piątek: 8.00 - 12.00
kontakt: npongo14pragapn@um.warszawa.pl; tel. 22 443 81 54
ŚRÓDMIEŚCIE- w Domu Kultury Dzielnicy Śródmieście przy ul. Anielewicza 3/5
dyżury: poniedziałek – piątek: 12.00 - 16:00
kontakt: npongo17srodmiescie@um.warszawa.pl
TARGÓWEK - w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Targówek
przy ul. Św. Wincentego 87
dyżury: poniedziałek – piątek: 15.00 - 19.00
kontakt: npongo20targowek@um.warszawa.pl; tel. 22 443 88 33
WAWER - w Wawerskim Ośrodku Wsparcia przy ul. Żegańskiej 2 C
dyżury: poniedziałek: 15.00 -19.00; wtorek-piątek: 12.00 -16.00
kontakt: npongo26wawer@um.warszawa.pl; tel. 22 325 60 12
WOLA - w Urzędzie Dzielnicy przy al. „Solidarności” 90
dyżury: poniedziałek: 10.00 - 14.00; wtorek – piątek: 8.00 - 12.00
kontakt: npongo33wola@um.warszawa.pl; tel. 22 443 59 32

NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE W WARSZAWIE

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Wspieramy osoby w różnych, trudnych sytuacjach życiowych, również
związanych z obecną sytuacją wynikającą z epidemii. Zachęcamy do
rozwiązywania razem z nami swoich życiowych problemów.
Udzielamy porad m.in. dotyczących:
sytuacji na rynku pracy
spraw finansowych, zadłużeń, upadłości konsumenckiej
spraw mieszkaniowych
rodzinnych
świadczeń/zasiłków
dziedziczenia, własności
oraz wszystkich innych spraw.

GDZIE ŚWIADCZYMY PORADY?

BIAŁOŁĘKA - w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Modlińskiej 197
BIELANY - w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Żeromskiego 29
MOKOTÓW - w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
przy ul. Bachmackiej 1 A
OCHOTA - w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota
przy ul. Białobrzeskiej 26
PRAGA PÓŁNOC - w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Kłopotowskiego 15
ŚRÓDMIEŚCIE- w Domu Kultury Dzielnicy Śródmieście przy ul. Anielewicza 3/5
TARGÓWEK - w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Targówek
przy ul. Św. Wincentego 87
WAWER - w Wawerskim Ośrodku Wsparcia przy ul. Żegańskiej 2 C
WOLA - w Urzędzie Dzielnicy przy al. „Solidarności” 90
(szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na odwrocie strony)

JAK SIĘ UMÓWIĆ NA PORADĘ?

umów się za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu
pod numerem 19 115 (wewnętrzny 8 - zgłoś się na poradę obywatelską)
Ponadto informacje i porady - Biuro Porad Obywatelskich
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
tel. 22 828-12-95

