
Szanowni Pa�stwo, 

w 2020 roku dług Polak�w sięgnął granicy dziesiątek
miliard�w złotych. Coraz więcej os�b nie sta� na
spłacanie swoich zobowiąza� finansowych. Kon-
sumpcyjny tryb życia większo�ci z nas powoduje, iż
nabywamy coraz to nowe dobra materialne.
Niejednokrotnie zdarza się tak, że do nabycia okre-
�lonego dobra musimy zaciągną� pożyczkę czy
kredyt. W wielu przypadkach decyzja o pożyczce czy
kredycie   ko�czy   się   powstaniem   długu,  sprawą
w sądzie czy w ko�cu egzekucją komorniczą. 

W niniejszym poradniku postaramy się przybliży�
Pa�stwu możliwo�ci wyj�cia z tej jakże trudnej
sytuacji.
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Z A D Ł U Ż E N I A
P O Ż Y C Z K O W E  
I  K R E D Y T O W E

K t o  p o n o s i  o d p o w i e d z i a l n o � �  z a
z a c i ą g n i ę t ą  p o ż y c z k ę  b ą d �  k r e d y t ?

B a r t o s z  S m � ł k a

Dzisiejsze czasy to czasy pełnoprawnego
konsumpcjonizmu, co oznacza, że coraz
większa czę�� społecze�stwa, aby m�c
korzysta� z okre�lonych d�br material-
nych (własne mieszkanie, dom, samo-
ch�d) zaciąga kredyty i pożyczki,
ponieważ ich sytuacja majątkowo-
ekonomiczna nie pozwala im na opłacenie
tych d�br w cało�ci z własnych �rodk�w
pieniężnych.
 
Przy zaciąganiu zobowiązania pożyczko-
wego, czy kredytowego pamięta� trzeba,
że za każdy razem zobowiązanie takie
będzie stanowiło obciążenie budżetu
domowego.

Je�li zobowiązanie takie zaciąga osoba
nie mająca żony, męża, ani dzieci, to
odpowiada za zaciągnięte zobowiązanie
całym swoim majątkiem. Oznacza to, że
pełną odpowiedzialno�� za powstały
dług ponosi wła�nie ta osoba, kt�ra
zawarła umowę pożyczki czy kredytu.
Natomiast bardzo   istotne   jest   to,  że
je�li  jeden z małżonk�w chce zaciągną�
zobowiązania pożyczkowe czy kredy-
towe, to nie potrzebuje zgody drugiego
małżonka na zaciągnięcie takiego
zobowiązania.

Jeżeli   pomiędzy   wsp�łmałżonkami nie
została zawarta rozdzielno�� majątko-
wa, to za zaciągane zar�wno przez
każdego    z    małżonk�w   osobno,   jak
i wsp�lnie przez małżonk�w zobowią-
zania, odpowiadają oni tak majątkiem
osobistym, jak i majątkiem wsp�lnym.
Dopiero tzw. intercyza powoduje, że za
okre�lone zobowiązania, małżonkowie
odpowiadają wyłącznie majątkiem
osobistym a nie wsp�lnym.
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Chociaż terminy „kredyt” i „pożyczka”
często bywają traktowane jak syno-
nimy, to z punktu widzenia prawa
okre�lają r�żne produkty. Kredyto-
dawcami mogą by� jedynie banki lub
SKOK-i a pożyczkodawcami mogą by�
nie tylko instytucje finansowe, lecz
także parabanki, firmy pożyczkowe, a
nawet osoby prywatne (np. rodzina czy
znajomi). Do kwoty tysiąca złotych
umowa pożyczki może mie� dowolną
formę. Dopiero powyżej tej kwoty musi
by� sporządzona na pi�mie. Pożyczko-
biorca nie musi się tłumaczy�, na co
potrzebuje pieniędzy. Pożyczki wiążą
się zazwyczaj z mniejszymi formalno-
�ciami.
 
Zadłużenia pożyczkowe czy kredytowe
są najczę�ciej efektem braku wiedzy
konsument�w na temat zagroże�, jakie
czyhają na nich na runku usług
finansowych.  Konsumenci nie posiadają 

r�wnież szeregu informacji niezbęd-
nych do tego, aby oceni�, czy mogą
pozwoli� sobie na zaciągnięcie okre-
�lonej pożyczki czy kredytu oraz czy
skorzystanie z oferty jednej czy drugiej
firmy nie „wpakuje” ich w kłopoty
finansowe.
 
Czę�� os�b, kt�re nie mają zdolno�ci
kredytowej,    aby   wzią�   kredyt   np.
w banku lub SKOK-u, nadal może jednak
interesowa� się ofertą pożyczek
udzielanych przez parabanki. Firmy
pożyczkowe przyciągają także osoby,
kt�re z uwagi na problemy ze spłatą
wcze�niejszych kredyt�w lub pożyczek
nie mogą się pochwali� dobrą historią
kredytową. Pożyczki „bez BIK” lub dla
os�b nieposiadających zdolno�ci kredy-
towej są jednak zazwyczaj bardzo
drogie. Następstwem tego jest popad-
nięcie w tzw. spiralę zadłuże�.

P R A W N I K  R A D Z I . . .

Parabanki udzielają pożyczki tylko na
dowód osobisty, nie pytając o źródło
dochodu, nie badając zdolności
kredytowych. Na takie firmy trzeba
jednak bardzo uważać, ponieważ,
mimo szybko uzyskanej gotówki za
chwilę popadniemy w poważne
kłopoty finansowego, albowiem firmy
te obciążają nas kwotami niejedno-
krotnie wyższymi od kwoty pożyczki,
wprowadzają nas w błąd, co do czasu
spłaty pożyczki, wskazując np. na
raty miesięczne, kiedy z umów
wielokrotnie wynika obowiązek spłat
rat tygodniowo.



O spirali zadłużenia, zwanej r�wnież
pętlą zadłużenia, m�wi się, gdy kredyto-
biorca nie jest już w stanie spłaca�
zaciągniętych dług�w, ponieważ wyso-
ko�� rat np. kredytu hipotecznego,
pożyczki na samoch�d i „chwil�wki” na
luksusowe wakacje zaczyna przewyższa�
możliwo�ci spłaty. Niekiedy przyczyną
takiego stanu rzeczy jest nagła ciężka
choroba, utrata dobrze płatnej pracy,
�mier� członka rodziny, kt�ry był
jedynym żywicielem rodziny, lub
zamknięcie firmy z powodu zdarze�
losowych. Czasem za� wprost w pętlę
zadłużenia prowadzą: beztroska, rozrzu-
tno�� i nieprzemy�lane decyzje o wzięciu
kolejnych kredyt�w i pożyczek, niepo-
przedzone wła�ciwą analizą własnej
sytuacji finansowej.
 
 

płatnego poradnictwa obywatel-
skiego na terenie powiatu
gliwickiego. Zadzwoń i umów sie
na    darmową   poradę   prawną
tel. 32 338 37 29

Aby zyskać motywację do zaciśnięcia
pasa, za pierwsze oszczędności
można   spłacić   najmniejszy  kredyt
i w ten sposób pozbyć się pierwszego
z wierzycieli. Po wyjściu z długów
trzeba zacząć jak najszybciej budo-
wać „osobisty fundusz bezpie-
czeństwa finansowego”, czyli po
prostu własne oszczędności, aby
nigdy więcej się nie zadłużyć.

Osoby znajdujące się w spirali zadłu-
żenia powinny nie tylko przestać
zaciągać nowe pożyczki, lecz także
do minimum ograniczyć wszystkie
wydatki, znaleźć dodatkowe źródła
dochodu, opracować budżet domowy
i skorzystać z bezpłatnej pomocy
prawnej   oraz   porady   specjalisty,
z którym ustalą plan wyjścia z zadłu-
żenia.

Prawnicy, doradcy obywatelscy
oraz mediatorzy ze Stowarzyszenia
"DOGMA" świadczą darmową
pomoc prawną w  punktach nieod-
płatnej  pomocy  prawnej  i   nieod-
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Zadłużenia mieszkaniowe to poza zadłu-
żeniami pożyczkowymi i kredytowymi,
jedne z najbardziej powszechnych rodza-
j�w zadłuże�. Podobnie, jak wszystkie
zadłużenia, są one najczę�ciej wynikiem
niewła�ciwej gospodarki finansowej
gospodarstwa domowego. Istnieją oczy-
wi�cie przypadki i sytuacje tak
szczeg�lne, jak utrata zdrowia czy utrata
pracy, jednak takie okoliczno�ci są
wyjątkiem.

W społecze�stwie polskim, duża czę��
zadłużonych to osoby, kt�re zmuszone są
do  wynajmu mieszkania,  ponieważ nie
poposiadają „własnego kąta” i nie sta�
ich na zakup nieruchomo�ci. Mieszkanie
można wynajmowa� od os�b prywatnych,
biur nieruchomo�ci, a także od gmin, jak
np. mieszkania komunalne czy mieszkania
socjalne.

Je�li jednak dojdzie już do zadłużenia
mieszkaniowego, to w pierwszej kolej-
no�ci należy ustali�, jakiego rodzaju
mieszkania dotyczy zadłużenie. Nastę-
pnie  koniecznym  będzie  ustalenie,  czy
w mieszkaniu zamieszkiwały wyłącznie
osoby pełnoletnie, czy także osoby
małoletnie, kt�re w trakcie zamieszki-
wania w mieszkaniu osiągnęły pełno-
letno��. Odpowiedzialno�� za tzw. "długi
mieszkaniowe" podzieli� należy na
odpowiedzialno�� za długi w mieszkaniu
komunalnym, własno�ciowym oraz odpo-
wiedzialno�� za długi w mieszkaniu
sp�łdzielczym.

Na przykładzie lokalu komunalnego,
wskaza� trzeba, że za powstałe
zadłużenie, obejmujące r�wnież opłaty
czynszowe oraz inne należne opłaty,
odpowiedzialno�� ponosi solidarnie
najemca oraz zamieszkująca z nim
osoba pełnoletnia, a odpowiedzialno��
ta ogranicza się jednocze�nie do wyso-
ko�ci czynszu oraz związanych z tym
innych należnych opłat za tzw. "stały
okres zamieszkiwania". Identyczna sy-
tuacja występuje w przypadku mieszka�
własno�ciowych, oczywistym jest
bowiem, że w mieszkaniu własno-
�ciowym r�wnież jest się zobowiązanym
do ponoszenia comiesięcznych stałych
opłat.

Odmienna sytuacja występuje natomiast
w mieszkaniu sp�łdzielczym, gdzie
odpowiedzialno�� z tytułu długu po-
wstałego   w  mieszkaniu  sp�łdzielczym

Z A D Ł U Ż E N I A
M I E S Z K A N I O W E
B a r t o s z  S m � ł k a
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można podzieli� na tę, kt�ra dotyczy
członk�w danej sp�łdzielni mieszka-
niowej, jak i wła�cicieli okre�lonych
mieszka�, kt�rzy nie są jednak członkami
sp�łdzielni. Brak członkostwa wła�ciciela
konkretnego mieszkania nie zwalnia go
jednak od odpowiedzialno�ci za powstałe
w jego lokalu zadłużenie. Co więcej, taki
wła�ciciel odpowiada za powstałe
zadłużenie solidarnie z członkami sp�ł-
dzielni czy wła�cicielami lokali nie
będącymi członkami sp�łdzielni.
 
Osoby, kt�rym przysługuje sp�łdzielcze
własno�ciowe prawo do lokalu zobo-
wiązani się regulowa� koszty związane z
eksploatacją i utrzymaniem nierucho-
mo�ci w czę�ciach przypadających na ich
lokale oraz z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomo�ci stanowiących mienie sp�ł-
dzielni.   Członkowie   sp�łdzielni    będący

jednocze�nie wła�cicielami lokali mają
obowiązek regulowa� opłaty  związane
z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
eksploatacją i utrzymaniem nierucho-
mo�ci wsp�lnych, eksploatacją i utrzy-
maniem nieruchomo�ci stanowiących
mienie sp�łdzielni. Z kolei wła�ciciele
lokalu nie będący członkami sp�łdzielni
partycypują w takich wydatkach, jak te
związane z eksploatacją i utrzymaniem
ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomo�ci wsp�lnych, wydatkami
związanymi z eksploatacją i utrzyma-
niem nieruchomo�ci stanowiących
mienie sp�łdzielni, kt�re są przezna-
czone do wsp�lnego korzystania przez
osoby zamieszkujące w okre�lonych
budynkach lub osiedlu.

Powstanie zadłużenia w wymienionych
lokalach nie jest jeszcze r�wnoznaczne
z narażeniem się na sprawę sądową, czy
eksmisję z zajmowanego mieszkania.
Wszystko zależy od nas samych i od
chęci porozumienia się w zakresie np.
spłaty zadłużenia w ratach, by� może
odpracowania czę�ci długu czy nawet
umorzenie jakiej� jego czę�ci. W każdym
razie w sytuacji powstania zadłużenia
najpierw należy podją� rozmowy z za-
rządcą nieruchomo�ci i zrobi� wszystko,
aby unikną� sprawy sądowej, czy też
eksmisji. 

W zakresie odpowiedzialno�ci za długi
mieszkaniowe, pamięta� trzeba r�wnież
o podstawowej, aczkolwiek bardzo isto-
tnej r�żnicy, jaka zachodzi pomiędzy
stałym zamieszkaniem w danym lokalu,
a zameldowaniem pod okre�lonym adre-
sem. Zameldowanie w danym miejscu
ma  charakter  prawno-administracyjny
i co do zasady nie wpływa na kwestię
związaną   z  zadłużeniem   mieszkania,
w kt�rym się nie mieszka.
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Jeśli wiemy o tym, że w danym
miesiącu nie będziemy w stanie
zapłacić albo całej albo chociaż
części kwoty za czynsz, to poinfo-
rmujmy o tym właściciela lub
dysponenta mieszkania, tak aby
wiedział on o tym, że nie mamy złych
intencji, a powstałe problemy finan-
sowe nie są wynikiem naszej winy.
Jeśli będziemy rozmawiać z naszymi,
przyszłymi wierzycielami to na pewno
unikniemy wielu problemów, spraw
sądowych, komorniczych a nawet
spraw o eksmisję.

O D P O W I E D Z I A L N O � �
P O R Ę C Z Y C I E L I  Z A
D Ł U G I  I N N Y C H
B a r t o s z  S m � ł k a

Poręczyciel, czyli inaczej żyrant, to
osoba, kt�ra zobowiązuje się przed
bankiem do spłaty kredytu w sytuacji,
gdyby przestał go spłaca� gł�wny kredy-
tobiorca. Z prawnego punktu widzenia
poręczenie jest ważne, dop�ki dług nie
zostanie spłacony. Należy pamięta�, że
poręczenie ma negatywny wpływ na
zdolno�� kredytową, ponieważ bank
traktuje poręczony kredyt jak normalne
zobowiązanie osoby starającej się o kre-
dyt. W przypadku, gdy dłużnik, za
kt�rego poręczono, przestał spłaca�
kredyt, ten obowiązek przechodzi na
poręczyciela.



Poręczenie to jedna z popularnych metod
wykorzystywanych w celu zabezpie-
czenia na wypadek nie wywiązania się
konkretnej osoby z zobowiązania pożycz-
kowego czy kredytowego. Odpowie-
dzialno�� poręczyciela, tak jak dłużnika
solidarnego polega na tym, że z chwilą,
gdy dług gł�wny staje się wymagalny,
wierzyciel może według swego wyboru
żąda� cało�ci lub czę�ci �wiadczenia od
dłużnika gł�wnego i poręczyciela łącznie
lub od każdego z nich z osobna, przy
czym aż do zupełnego zaspokojenia
wierzyciela obaj dłużnicy pozostają
zobowiązani.

Żyrant kredytu zwany bywa r�wnież
poręczycielem bąd� gwarantem kredytu.
Jest to osoba, kt�ra zobowiązuje się do
spłaty kredytu w momencie, gdy gł�wny
kredytobiorca  zalega ze  spłatą. Oznacza

to więc, że poręczenie kredytu może
wiąza� się z konieczno�cią regulowania
rat za nie naszą pożyczkę.

Nawet w przypadku poręczenia dla
zaufanych os�b mogą pojawi� się
problemy. Poręczyciel ma prawo do
informacji o stanie spłaty kredytu,
dzięki kt�remu może reagowa� na
niepokojące sygnały. Najlepszym �r�-
dłem takiej informacji jest raport BIK.
Poręczyciel w swoim własnym raporcie
znajdzie informacje na temat tego, jak
jest spłacany kredyt, kt�ry poręczył.
Warto w takiej sytuacji r�wnież urucho-
mi� alerty BIK informujące o pogar-
szającej się historii kredytowej. Je�li
więc z powodu op��nie� w spłacie
poręczonego kredytu pogorszy się
historia kredytowa poręczyciela – BIK
wy�le stosowne powiadomienie.

Najczęstszym przykładem problem�w
os�b ponoszących odpowiedzialno�� za
długi innych np. długi pożyczkowe czy
kredytowe,  wynikały  nie  tylko z podpi-
sania umowy poręczenia, żyrowania, ale
także z zawarcia np. z  parabankiem de-
klaracji wekslowej i podpisania weksla.
Ten typ odpowiedzialno�ci jest bardzo
rygorystyczny, albowiem na podstawie
deklaracji  wekslowej i samego  weksla
o wiele łatwiej jest dochodzi� swoich
należno�ci w sądzie, niż na podstawie
tylko umowy pożyczki. Konsumenci
zdeterminowani potrzebą zaciągnięcia
pożyczki czy kredytu nie zwracają na te
okoliczno�ci żadnej uwagi.
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Zanim konsument zdecyduje się na
poręczenie kredytu, powinien dokładnie
zapoznać się z warunkami zawieranej
umowy. Szczególną uwagę zwrócić
należy na to w jakim stopniu będzie
odpowiadał za dług, na jaki okres żyruje
kredyt. Umowa poręczenia powinna
zawierać okres, w którym konsument
odpowiada za uregulowanie należności
w przypadku, gdyby kredytobiorca nie
wywiązał się ze swoich obowiązków.
Warto  zastrzec  w  umowie,  aby  bank
w pierwszej kolejności wykorzystał
wszystkie pozostałe możliwości wyeg-
zekwowania długu (np. hipoteka na
nieruchomość kredytobiorcy). W ten
sposób zyskuje się pewność, że cały
ciężar zobowiązania nie spoczywa na
żyrancie. Ponadto w umowie powinien
być zapis, mówiący o tym, że bank
poinformuje niezwłocznie  konsumenta
o zaległościach płatniczych kredyto-
biorcy, dzięki czemu będzie on mógł jak  

jak najszybciej podjąć odpowiednie
kroki zmierzające do uregulowania
długu. Co więcej, osoba, która wzięła
kredyt,  powinna  zawiadomić   żyranta
o spłacie długu. Jeśli zarówno poręczy-
ciel,  jak i kredytobiorca uregulują zobo-
wiązanie, główny dłużnik musi zwrócić
żyrantowi wpłaconą przez niego kwotę.

W każdym razie, gdyby doszło jednak
do sytuacji, w której osoba, która
zaciągnęła pożyczkę czy kredyt, prze-
stała spłacać to zobowiązanie, to
pierwszym krokiem wierzyciela, w przy-
padku, gdy kontrahent opóźnia ure-
gulowanie zobowiązania jest nie-
zwłoczne poinformowanie o tym porę-
czyciela. W przeciwnym wypadku może
on  odpowiadać  za  szkody  powstałe
w wyniku opóźnienia, np. narosły
odsetki. Ważną kwestią dla poręczy-
ciela    jest    zawiadomienie   dłużnika
o tym, że wierzyciel żąda zapłaty.
Dodatkowo wzywa dłużnika do wzięcia
udziału w sprawie i możliwie jak
najszybszego jej rozwiązania.

P R A W N I K  R A D Z I . . .
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Z A D Ł U Ż E N I A
A L I M E N T A C Y J N E
B a r t o s z  S m � ł k a

�wiadczenia alimentacyjne, czyli po-
wszechne „alimenty” to bardzo ważne
zobowiązanie w �wietle polskiego prawa.
Obowiązek alimentacyjny dotyczy bo-
wiem nie tylko rodzic�w względem
swoich dzieci, ale także - w przyszło�ci -
dzieci względem swoich rodzic�w.



ugodą zawartą przed mediatorem, 
wyrokiem sądowym.

Obowiązek alimentacyjny, to nie tylko
obowiązek finansowego wsparcia
dziecka bąd� starszego rodzica, ale to
także obowiązek wychowania dziecka,
przygotowania go do życia dorosłego,
przekazania odpowiednich warto�ci
oraz opieka nad osobą starszego czy
schorowanego rodzica.

Alimenty, jako �wiadczenie pieniężne
ustanowi� można:

Je�li nawet za dłużnika alimentacyjnego
(osoby zobowiązanej do płacenia ali-
ment�w), �wiadczenie alimentacyjne
wypłaca jego wierzycielowi/ wierzycie-
lom (np. dzieciom) Fundusz Alimen-
tacyjny, to nie oznacza to, że dłużnik
ten zwolniony jest z odpowiedzialno�ci
za  swoje  zobowiązania   alimentacyjne. 
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Do dłużnika zwr�ci się bowiem gmina,
kt�rej Fundusz  Alimentacyjny  wszedł
w miejsce dłużnika wobec jego niewy-
płacalno�ci.

Według Rejestru Dłużników BIG
InfoMonitor w Polsce dług ali-
mentacyjny sięga 11,5 mld zł,
natomiast jak podaje Krajowy
Rejestr Długów - dług alimen-
tacyjny w naszym kraju wynosi
12,3 mld zł.

W Krajowym Rejestrze Długów
zarejestrowanych jest ok. 185,5
tysiąca dłużników alimentacyj-
nych.
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C o  w  s y t u a c j i   g d y  d ł u ż n i k  u m r z e
i  p o z o s t a w i  p o  s o b i e  d ł u g

a l i m e n t a c y j n y ?

Je�li zadłużenie powstanie wobec
Funduszu Alimentacyjnego, to według
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, dług taki nie może by�
egzekwowany od następc�w praw-nych
dłużnika alimentacyjnego i zobowiąza-
nie wygasa.

Je�li jednak zasądzone przez sąd
alimenty są wyższe, niż �wiadczenie
alimentacyjne przyznawane przez Fun-
dusz Alimentacyjny, to r�żnica pomię-
dzy   zasądzoną  wyższą  kwotą a kwotą
500 zł od Funduszu, wchodzi już do
spadku po zmarłym dłużniku.

Aby uzyska� �wiadczenie z Funduszu
wystarczy, że egzekucja �wiadczenia
alimentacyjnego jest nieskuteczna
przez co najmniej 2 miesiące. Następnie
należy wypełni� formalno�ci w gminie,
trzeba  także  dołączy�  za�wiadczenie
o braku możliwo�ci przeprowadzenia
skutecznej egzekucji komorniczej.
Fundusz po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku, przyzna wierzycielowi nie
więcej niż 500 zł miesięcznie.

Odpowiedzialno�� za powstały dług
alimentacyjny ponosi jednak sam
dłużnik, albowiem to on był zobo-
wiązany do płacenia na poczet swoich
dzieci czy rodzic�w tego �wiadczenia.
�wiadczenie to zatem, jak stanowi
polskie   prawo   jest   �ci�le   związane
z osobą dłużnika.

P r o c e d u r a  z w i ą z a n a  z  f u n d u s z e m
a l i m e n t a c y j n y m



Jeśli sąd zasądził od Jana Kowal-
skiego 800 zł miesięcznie na
dziecko, i Jan Kowalski nie płacił
alimentów, a za niego świadczenie
to wypłacane było przez Fundusz
w wysokości 500 zł miesięcznie -
to różnica, tj. 300 zł miesięcznie
wchodzi już do masy spadkowej po
zmarłym Kowalskim. Czyli jeśli Jan
Kowalski nie płacił alimentów np.
przez okres 12 miesięcy to jego
dług alimentacyjny, który wchodzi
do spadku wynosi 3.600 zł (12 x
300 zł).

łym dłużniku alimentacyjnym.

Spadkobierc�w  chroni  wprowadzona
w 2015 roku zmiana przepis�w spadko-
wych w zakresie odpowiedzialno�ci za
długi po zmarłym. Oznacza to, że je�li
spadkobiercy dłużnika alimentacyj-
nego, nie  odrzucą  spadku  w  terminie
6 miesięcy, to przyjmują spadek z tzw.
dobrodziejstwem inwentarza, a to
oznacza, że odpowiadają za zobowią-
zania spadkowe tylko do wysoko�ci
odziedziczonego spadku (ustawodawca
chroni w tym miejscu majątek osobisty
spadkobierc�w).

Je�li jednak spadkobiercy przyjmą
spadek wprost, w�wczas odpowiadają
za całe zadłużenie alimentacyjne,
zgodnie z powyżej wskazanymi zasa-
dami.
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N I E N A L E Ż N I E
P O B R A N E
� W I A D C Z E N I A

B a r t o s z  S m � ł k a

Zagadnienie nienależnie pobranych �wiad-
cze� związane jest z instytucją pomocy
społecznej. To wła�nie w tzw. OPS-ach,
możemy  narazi�  się  na  odpowiedzialno��
z tytułu nienależnie pobranych �wiadcze�.
�wiadcze�,  kt�re z jednej strony mają nam
pom�c w codziennym życiu, a z drugiej
strony mogą przysporzy� nam wiele
problem�w.

Je�li dzieci nie otrzymywały �wiad-
czenia z Funduszu, a miały zasądzone
od swojego rodzica alimenty, to zadłu-
żenie powstałe z tego  tytułu w  cało�ci 
wchodzi  do  masy  spadkowej  po zmar-



wypłacono je innej osobie niż powinno
się wypłaci�; 
wypłacono je pomimo ustania okolicz-
no�ci, na podstawie kt�rych je przy-
znano (np. je�li osoba je pobierająca
znacznie poprawiła swoją sytuację
majątkową); 
przyznano je osobie, kt�ra, aby je
uzyska� podała nieprawdę i skłamała
co do okoliczno�ci, na podstawie
kt�rych takie �wiadczenie się przy-
znaje.

Polskie prawo r�żnicuje rodzaje i wyso-
ko�� �wiadcze� przysługujących do
podstawowego �wiadczenia socjalnego.
Generalnie można stwierdzi�, iż w usta-
wie nacisk został położony na większe
wsparcie rodzin niepełnych, wielo-
dzietnych, rezygnujących z pracy w celu
opieki nad dzieckiem, opiekujących się
dzieckiem niepełnosprawnym lub dzieci,
kt�re się kształcą. 

W każdym razie, je�li dojdzie do
sytuacji, w kt�rej okaże się, że
�wiadczenie, kt�re dostali�my jest
�wiadczeniem nienależnie pobranym,
w�wczas musimy �wiadczenie to jak
najszybciej zwr�ci�. Je�li jednak tego
nie zrobimy, to w�wczas powstanie po
naszej strony zadłużenie z tytułu
nienależnie pobranego �wiadczenie i do
kwoty już zaległej zostaną doliczone
odsetki ustawowe za op��nienie
wynikające z tego, że nie zwr�cili�my na
czas pieniędzy, kt�re wypłacono nam
bezpodstawnie.

�wiadczenie  jest  nienależnie  pobrane,
w sytuacji, kiedy:

Oczywi�cie wymienione powyżej oko-
liczno�ci są tylko przykładem sytuacji,
w kt�rych może doj�� do pobrania
�wiadczenia w spos�b nienależny.

�wiadczenia rodzinne;
zasiłki dla opiekun�w;
�wiadczenia wychowawcze;
�wiadczenia z Funduszu Alimentacyj-
nego.

�wiadczenia, kt�re mogą by� nienależnie
pobrane to, w szczeg�lno�ci:

 
System �wiadcze� socjalnych został
skonstruowany jako program pomocy
skierowanej jedynie do grupy ludno�ci
spełniającej podstawowy warunek, jakim
jest obniżenie się poziomu materialnego
życia.

Takie założenie jest uzasadnione celem,
kt�rym jest nie tylko zabezpieczenie
rodzin,  ale  r�wnież  wspieranie   rodzin
w jej fundamentalnych funkcjach spo-
łecznych, tj. prokreacja, wychowanie,
kształcenie i og�lny rozw�j dzieci).
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W szczególnych przypadkach
organ pomocy społecznej może
odstąpić od żądania zwrotu
świadczenia, w tym świad-
czenia nienależnie pobranego,
jak również umorzyć kwotę
takiego świadczenia w całości
lub w części, odroczyć termin
płatności albo rozłożyć należ-
ność na raty. 

Skorzystanie z tego upraw-
nienia zależy jednak od decyzji
organu pomocy społecznej,
który musi ocenić czy w tak
szczególny sposób postąpić.
Należy jednak pamiętać, że
uprawnienie to dotyczy przy-
padków, gdy zwrot świadczeń
stanowiłby dla osoby zobo-
wiązanej nadmierne obciążenie
lub też niweczyłby skutki otrzy-
manej pomocy.

Podane przykłady są najczę�ciej wystę-
pującymi sytuacjami, z kt�rymi przycho-
dzą do punkt�w nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego klienci, kt�rzy pobrali
�wiadczenie a nie mogli tego zrobi� albo
nie poinformowali organu, kt�ry �wiad-
czenie takie wypłaca o zmianie okolicz-
no�ci, kt�re zadecydowały o możliwo�ci
skorzystania z okre�lonego �wiadczenia.
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WAŻNE!
W przypadku śmierci osoby,
która pobrała nienależnie
świadczenia – należności te
wygasają.

Wszystkie okoliczno�ci mające wpływ na
przyznanie bąd� odebrania �wiadczenie,
wszelkie wątpliwo�ci, jakie ma osoba
ubiegające się o �wiadczenie czy, wobec
kt�rej stwierdzono, iż dopu�ciła się ona
pobrania �wiadczenia nienależnego,
należy zgłasza� do wła�ciwego organu
pomocy społecznej. W organie tym,
pracownicy powinni nam pom�c w zakre-
sie wła�ciwego sporządzenia wniosku,
przygotowania stosownych wyja�nie�
etc.



Zadłużenia spadkowe to najczęstszy
problem, z jakim zgłaszają się do punk-
t�w nieodpłatnej pomocy prawnej i nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego
osoby   uprawnione.   Nie   mając  wiedzy
o zmarłym członku rodziny, o jego zobo-
wiązaniach czy zadłużeniach, nie wiedzą,
co mają zrobi�, aby nie ponosi� odpo-
wiedzialno�ci, za nieroztropne zachowa-
nie zmarłego albo za okoliczno�ci, na
kt�re zmarły m�gł nie mie� wpływu.

Zgodnie z podstawową zasadą prawa
spadkowego (prawa cywilnego), spadko-
biercy dziedziczą wszystkie prawa i obo-
wiązki po zmarłym. Dziedziczą r�wnież,
co do zasady, cały majątek – zar�wno
jego aktywa (np. nieruchomo�ci, samo-
chody, sprzęt RTV, AGD etc.), jak i pasywa
- czyli długi.
 
Istnieją jednak takie prawa, obowiązki
czy elementy majątku zmarłego, kt�re
dziedziczeniu nie podlegają. Są to te
zobowiązania,  kt�re są �ci�le  związane
z osobą zmarłego, jak np. stworzony
utw�r muzyczny.

Odpowiedzialno�� za długi spadkowe
można  ponie��  na  kilka  spos�b.  Polskie

Z A D Ł U Ż E N I A
S P A D K O W E
B a r t o s z  S m � ł k a

prawo przewiduje, że albo nabywamy
spadek wprost, czyli w cało�ci naby-
wamy wszystkie prawa, obowiązki,  ale
i długi, albo nabywamy spadek z dobro-
dziejstwem inwentarza, gdzie ograni-
czona zostaje nasza odpowiedzialno��
za ewentualne długi spadkowe, albo po
prostu    spadek    odrzucamy    w cało-
�ci i w�wczas nie nabywamy ani
żadnego majątku po zmarłym ani
żadnych dług�w.

str. 15

przy przyjęciu spadku wprost –
spadkobiercy odpowiadają za
wszystkie długi spadkowe, jakie
pozostawił po sobie spadkodawca
(np. za długi z tytułu pożyczek lub
kredyt�w, długi mieszkaniowe, długi

R o d z a j e
o d p o w i e d z i a l n o � c i
z a  d ł u g i  s p a d k o w e



przy odrzuceniu spadku - spadko-
biercy w og�le nie odpowiadają za
długi spadkowe, albowiem nie
dziedziczą spadku w żadnej czę�ci.
Spadkobierca, kt�ry odrzucił spadek
jest traktowany w �wietle prawa,
tak jakby nie dożył otwarcia spadku
czyli nie dożył chwili �mierci
spadkodawcy.

Ta forma przyjęcia spadku chroni zatem
spadkobierc�w przed regulowaniem
zadłuże� spadkodawcy z majątk�w
osobistych. Je�li zatem spadkodawca
pozostawił 10.000 zł długu i jednocze-
�nie nie pozostawił żadnych aktyw�w,
to spadkobiercy nie ponoszą żadnej
odpowiedzialno�ci za zadłużenie spad-
kowe.
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J a k  k s z t a ł t u j e  s i ę
o d p o w i e d z i a l n o � �
s p a d k o b i e r c � w
p r z e d  i  p o  d z i a l e
s p a d k u ?

Przed działem spadku wszyscy spadko-
biercy (zgodnie z powyższymi zasadami)
odpowiadają za długi spadkowe solidarnie.
Oznacza to, że wierzyciel może swoje
roszczenie skierowa� przeciwko jednemu
ze spadkobierc�w, bąd� przeciwko wszy-
stkim.

Po dziale spadku każdy ze spadkobierc�w
odpowiada wyłącznie do wysoko�ci swoje-
go udziału w masie spadkowej. Dla
wierzyciela  oznacza to z kolei,  że nie �cią-

przy przyjęciu spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza – spadkobiercy
odpowiadają tylko do wysoko�ci
stanu czynnego spadku. Jest to tzw.
ograniczona odpowiedzialno�� za
zadłużenia spadkowe. Je�li spadko-
dawca pozostawił 100.000 zł
dług�w, a jego aktywa spadkowe
wynoszą 5.000 zł, to spadkobiercy
za długi spadkowe odpowiadają
wyłącznie do kwoty 5.000 zł.

alimentacyjne etc.). Przyjęcie spadku
wprost oznacza r�wnież, że nabywamy
cały majątek po zmarłym np. nierucho-
mo�ci, kt�rych był wła�cicielem czy
ruchomo�ci takie, jak samoch�d, kom-
puter, sprzęty gospodarstwa domo-
wego etc.



koszty pogrzebu,
koszt zapisów i poleceń spadkodawcy,
koszt postępowania spadkowego (opłata sądowa, wynagro-
dzenie biegłego, koszty komornicze czy te związane ze
sporządzeniem spisu inwentarza.

WAŻNE!
Do długów spadkowych prócz tych zobowiązań, które powstały za
życia spadkodawcy, wchodzą także te zobowiązania, które
powstały w wyniku śmierci spadkodawcy, tj.:

gnie już całego długu spadkowego od
jednego tylko ze spadkobierc�w, ale
będzie musiał wystąpi� z roszczeniem
przeciwko wszystkim spadkobiercom,
proporcjonalnie do wysoko�ci udziału
każdego z nich.
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sjonalnej pomocy prawnej na rynku
usług prawniczych. Obecnie w ramach
statutowej działalno�ci Stowarzy-
szenie wsp�łpracuje z ponad 60-cioma
prawnikami, radcami prawnymi, adwo-
katami, doradcami obywatelskimi oraz
mediatorami,  kt�rzy  specjalizują  się
w r�żnych dziedzinach prawa.

W roku 2020 pełnimy dyżury w 46
Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywa-
telskiej na terenie wojew�dztwa
�ląskiego i małopolskiego.

Wykaz punkt�w znajduje się na stronie:
www.dogma.org.pl 

Masz pytania, wątpliwo�ci?
Obawiasz się o swoje prawa?
Skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „DOGMA” jest jedną z
wiodących organizacji pozarządowych,
kt�ra od 16 lat realizuje szereg inicja-
tyw obywatelskich nakierowanych na
poszerzenie �wiadomo�ci prawnej
społecze�stwa oraz dostępu do bez-
płatnych porad prawnych i obywa-
telskich. 

Od 2016 roku Stowarzyszenie realizuje
zadania   wynikające  z  ustawy  z  dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim  oraz edukacji prawnej.
W ciągu 4 lat udzielono ponad 30 tys.
porad osobom znajdującym się w kryzy-
sowych sytuacjach życiowych, zagro-
żonych wykluczeniem społecznym oraz
niejednokrotnie pozbawionym �rodk�w
finansowych  na  skorzystanie  z profe-

http://www.dogma.org.pl/
http://www.dogma.org.pl/


Urząd Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

punkt czynny:
poniedziałek godz. 9.00 - 13.00

wtorek godz. 11.30 - 15.30
środa godz. 11.00 - 15.00

czwartek godz. 13.30 - 17.30
piątek godz. 9.00 - 13.00

Urząd Gminy Wielowieś
ul. Główna 1

44-187 Wielowieś

punkt czynny:
poniedziałek godz. 14.00 - 18.00

wtorek godz. 14.00 - 18.00
środa godz. 8.00 - 12.00

czwartek godz. 8.00 - 12.00
piątek godz. 8.00 - 12.00

Zapraszamy do punkt�w nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

prowadzonych przez Stowarzyszenie "DOGMA"

Aby skorzysta� z bezpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej 
oraz mediacji należy wcze�niej zapisa� się telefonicznie na

poradę pod nr tel. 32 338 37 29

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Państwa
przekazanych przez Powiat Gliwicki


