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Niniejsza publikacja została opracowana przez Stowarzyszenie Wspierania 

Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM ze środków przekazanych przez         

Powiat Słubicki na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania          

publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słubickiego       

w 2019 r.” 

 

Publikacja stanowi element działań z zakresu edukacji prawnej realizowanych 

przez Stowarzyszenie CIVIS SUM we współpracy z Powiatem Słubickim 

zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.         

Publikacja stanowi realizację zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 poz. 294 t.j. ). 
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Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, 

a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych              

w linii prostej oraz rodzeństwo. 

 
 

 

  

Pokrewieństwo w linii prostej 
- pochodzenie od jednej osoby 
 
  

Dziadkowie 

 | 
Rodzice 

 | 
Osoba, dla której 

określamy pokrewieństwo 

 | 
Dzieci 

 | 
Wnuki 

 | 
Prawnuki 

  

  

Pokrewieństwo w linii bocznej 
- pochodzenie od jednego przodka 
  

 
 Wuj 

 
  

Osoba, dla której                                    Siostra               Brat 
określamy pokrewieństwo 
 
                                                             Siostrzenica        Bratanek 
  

Obowiązek alimentacyjny w rodzinie 
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Kolejność obowiązku alimentacyjnego 

Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki 

itd.) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie itd.), a wstępnych przed 

rodzeństwem. W przypadku, gdy jest kilku zstępnych lub wstępnych - 

obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym 

stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadają-

cych ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. 

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem 

dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, 

chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów 

jego utrzymania i wychowania. 

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. 

 

Ważne! 

Poza obowiązkiem do świadczeń alimentacyjnych rodziców względem 

dziecka, uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten,  

kto znajduje się w niedostatku. 

 

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie 

jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby  

niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych 

staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim  

wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega 

na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wycho-

wania uprawnionego. 
 

W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń 

alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem 

dla niego lub jego najbliższej rodziny. 
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Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, 

niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia  

społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku 

do żony swego ojca, niebędącej jego matką. 

Mąż matki dziecka, niebędący jego ojcem, może żądać od dziecka 

świadczeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniał się do wychowania                 

i utrzymania dziecka, a żądanie jego odpowiada zasadom współżycia 

społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje żonie ojca dziecka, 

niebędącej matką dziecka. 

 

 

Ważne! 

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimenta-

cyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy                

to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka. 

 

 

Alimenty po rozwodzie 

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. 

W przypadku gdy 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. 
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Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzio-

nemu wygasa: 

− w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa, 

− gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został 

uznany za winnego rozkładu pożycia – obowiązek ten wygasa 

także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu 

na wyjątkowe okoliczności sąd – na żądanie uprawnionego – 

przedłuży ten termin. 

 

 

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego 

Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się                   

w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków 

związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzyma-

nia matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać 

udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż 3 

miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne                 

konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, 

ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.                    

Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko 

urodziło się nieżywe. Roszczenia takie przedawniają się z upływem 3 lat 

od dnia porodu. 

Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiary-

godnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten - jeszcze przed 

urodzeniem się dziecka – wyłożył odpowiednią sumę pieniężną                

na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz 

na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. 

Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd. 

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało 

ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń              

majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem 

ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło 

się nieżywe. 
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Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny 

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych 

możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania 

potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie 

temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części,                 

na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

 

Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie 

spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania 

potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę 

albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub 

w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Nakaz ten zachowuje 

moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. 

Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić 

albo uchylić. 

 

Zakres świadczeń alimentacyjnych 

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych             

potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości 

zobowiązanego. 

 

Ważne! 

Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: 

− świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 

730, 1802 i 1818), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego 

do alimentacji, 

− świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umiesz-

czeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
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− świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia       

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), 

− świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28              

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2220, z późn. zm.), 

− rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa                  

w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym (Dz. U. poz. 303). 

  

 

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem 

3 lat. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesie-

niem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią 

sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć za-

sądzone świadczenie na raty. 

 

Ważne! 

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia             

lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. 

Zgodnie z orzecznictwem sądów, przez zmianę stosunków należy 

rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodu-

jące zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu usprawiedli-

wionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zwiększenie,                

ale i zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych 

zobowiązanego. Zmiana stosunków może więc doprowadzić             

zarówno do zmiany wysokości (podwyższenia lub obniżenia)            

obowiązku alimentacyjnego, jak i do jego wygaśnięcia. 

  

Ochrona uprawnień uprawnionego do alimentów 

Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń 

alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, 

bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub inny sposób 
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dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła 

je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy 

ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. 

 

Ważne! 

Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców          

zobowiązanego, jednakże raty alimentacyjne, które stały się        

wymagalne za życia uprawnionego i które zostały prawomocnie 

zasądzone, należą do spadku po uprawnionym. 

 

 

Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania 

nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego           

powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby 

zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego 

niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać 

zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić. Roszczenie 

takie przedawnia się z upływem 3 lat. 
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Przekazywanie majątku w rodzinie  
– prawne możliwości i skutki podatkowe 

Kiedy podejmiemy decyzję o przekazaniu jeszcze za życia majątku 

swoim dzieciom, wnukom lub innym osobom, dobrze jest mieć na uwa-

dze własne bezpieczeństwo, w szczególności prawo do dachu nad głową.  

Zostaną tu omówione dwa rodzaje umów: 

− umowę darowizny,  

− umowę dożywocia. 

 

UMOWA DAROWIZNY 

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego 

świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. 

Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. 

Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje 

się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. 

Jednakże w niektórych wypadkach, ze względu na przedmiot darowizny, 

konieczne jest zachowanie szczególnej formy dla oświadczeń obu 

stron – np. w przypadku przeniesienia własności nieruchomości           

konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego pod rygorem             

nieważności. 

 

Nie stanowią darowizny bezpłatne przysporzenia w następujących 

przypadkach: 

− gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy 

uregulowanej innymi przepisami kodeksu cywilnego, 

− gdy ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które 

nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane 

za nienabyte. 
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Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po 

zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie 

darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego              

utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo             

bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimen-

tacyjnych. 

 

Ważne! 

Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, 

obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze   

wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak             

do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom 

albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków  

alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego      

obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia. 

 

Możliwość odwołania darowizny 

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obda-

rowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Zwrot 

przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do   

przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia               

uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność            

na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć              

z obowiązkiem zwrotu. 

Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli 

darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia 

darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie 

jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. Spadko-

biercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności 

tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania 

albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie 

wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.  

Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym 

uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. 
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Przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni 

zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego. 

 

Ważne! 

Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone            

obdarowanemu na piśmie. 

 

 

PODATEK OD DAROWIZNY 

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków           

i darowizn (Dz.U.2019.1813 t.j.), otrzymanie darowizny powoduje            

powstanie obowiązku podatkowego u obdarowanego. Ustawa ta wpro-

wadza podział obdarowanych na grupy według kryterium stopnia           

pokrewieństwa z darczyńcą. Im dalsza stopień pokrewieństwa (lub jego 

brak), tym podatek jest wyższy, a kwoty wolne od podatku mniejsze.  

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej,              

do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej            

następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której 

lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. 

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: 

− do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, 

synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; 

− do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, 

zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa            

i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, 

małżonków innych zstępnych; 

− do grupy III - innych nabywców. 

Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, 

a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych. 
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Ważne! 

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw             

majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 

rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: 

− zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych         

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie             

6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz 

− w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny            

są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej 

samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym 

nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw 

majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637,00 zł - 

udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek 

płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy,                  

w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

lub przekazem pocztowym. 

W przypadku niespełnienia powyższych warunków, nabycie              

własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu 

na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy 

podatkowej. 

 

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, wła-

sności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 

− 9637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona  

do I grupy podatkowej; 

− 7276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona  

do II grupy podatkowej; 

− 4902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona  

do III grupy podatkowej. 
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Ważne! 

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby 

następuje więcej niż jeden raz - do wartości rzeczy i praw majątko-

wych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych 

nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat          

poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.  

 

 

UMOWA DOŻYWOCIA 

Umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za przeniesienie          

własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy 

dożywotnie utrzymanie. Nie jest to zatem przeniesienie własności pod 

tytułem darmym, jak w przypadku darowizny. Umowa dożywocia ma 

zapewniać zbywcy nieruchomości lub jego osobie bliskiej dożywotnie 

utrzymanie. Nabywca nieruchomości zostaje obciążony obowiązkiem 

spełniania konkretnych świadczeń na rzecz zbywcy lub osoby trzeciej 

wskazanej przez zbywcę.  

Prawo dożywocia jest ściśle związane z osobą uprawnioną, dlatego nie 

jest dziedziczone i wygasa wraz z jej śmiercią.  

Stronami umowy o dożywocie są zbywca nieruchomości (tzw. dożywotnik) 

oraz nabywca nieruchomości - określany jako zobowiązany. Zbywca 

nieruchomości nie musi być jednocześnie dożywotnikiem. Dożywocie 

może być ustanowione również na rzecz osoby bliskiej zbywcy.        

Nabywcą nieruchomości w drodze umowy dożywocia może być          

nie tylko osoba fizyczna, ale każdy podmiot prawa cywilnego,                  

tzn. również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca          

osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną.  

Przedmiotem umowy może być każda nieruchomość (gruntowa lub 

lokalowa), udział we współwłasności nieruchomości, a  także prawo 

użytkowania wieczystego. Lokal może być przedmiotem umowy dożywocia 

tylko wówczas, gdy jest on odrębnym od gruntu przedmiotem własności. 

W  związku z  tym, np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu        

nie może być przedmiotem umowy dożywocia, nie jest to bowiem prawo 
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własności w klasycznym ujęciu, a jedynie tzw. ograniczone prawo rze-

czowe. Świadczenia na rzecz dożywotnika Zakres świadczeń ze strony 

zobowiązanego na rzecz dożywotnika powinna określać umowa doży-

wocia. Strony mogą, zgodnie z  zasadą swobody umów, same określić 

zakres świadczeń.  

 

W razie braku szczegółowych ustaleń w umowie dożywocia, nabywca 

nieruchomości ma następujące obowiązki wobec dożywotnika:  

− przyjąć go jako domownika,  

− dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału,  

− zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie  

− sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom 
miejscowym.  

 

W umowie dożywocia można zastrzec inne niż wymienione powyżej 

obowiązki. W umowie dożywocia można także zastrzec, że zbywca 

będzie mógł użytkować określoną część nieruchomości.  

Umowa dożywocia musi zostać zawarta w  formie aktu notarialnego. 

Zachowanie tej formy jest konieczne dla ważności umowy. Prawo do-

żywocia może być wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. 

 

Ważne! 

Treść umowy dożywocia może podlegać późniejszym zmianom: 

− strony mogą umownie zmienić zakres świadczeń należnych                

dożywotnikowi, 

− może nastąpić zmiana osoby zobowiązanej do spełniania świad-

czeń, na przykład w razie zbycia nieruchomości zobowiązanym 

będzie nabywca. 

− w  przypadku śmierci zobowiązanego obowiązek ten przejdzie na 

jego spadkobierców.  
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Zamiana świadczeń nabywcy nieruchomości na rentę 

W pewnych sytuacjach umowa o  dożywocie może zostać zamieniona 

na rentę. Wysokość renty powinna odpowiadać wartości prawa dożywocia. 

Renta taka ma „charakter ekwiwalentu, a  nie charakter alimentacyjny 

i  powinna być z  tego względu obliczona według uprawnień wynikających 

z umowy dożywocia, a nie według potrzeb dożywotnika”.  

Obie strony umowy dożywocia są uprawnione do żądania zmiany 

świadczeń na dożywotnią rentę. Uprawnienie do żądania zamiany 

przysługuje każdemu dożywotnikowi oraz każdemu właścicielowi        

nieruchomości obciążonej prawem dożywocia. Z uprawnienia tego  

mogą skorzystać w sytuacji jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą 

się pomiędzy dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie 

można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze 

sobą styczności.  

 

Rozwiązanie umowy dożywocia 

W wypadkach wyjątkowych sąd może rozwiązać umowę dożywocia. 

Sam fakt niewywiązywania się nabywcy nieruchomości z  obowiązku 

świadczenia na rzecz dożywotnika nie stanowi wystarczającej podsta-

wy do rozwiązania umowy dożywocia.  

Wskutek rozwiązania umowy dożywocia nieruchomość podlega zwrotowi. 

W takiej sytuacji dożywotnik nie ma obowiązku zwrotu otrzymanych 

świadczeń. 
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Dom pomocy społecznej to specjalistyczna jednostka pomocy 

społecznej świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające 

i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie         

i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim 

przebywających. 

 

 

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług             

świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność,              

intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu 

oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 

Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze           

i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. 

 

 

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej  

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje          

osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby            

lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować          

w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy           

w formie usług opiekuńczych. Osobę taką kieruje się do domu pomocy 

społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca 

zamieszkania osoby kierowanej, po uzyskaniu zgody tej osoby                 

lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy 

społecznej. 

 

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie 

w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej 

miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące,  

istnieje możliwość skierowania do domu pomocy społecznej tego            

samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania             

osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania                    

na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące. 

 

Pobyt w domu pomocy społecznej 
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Ważne! 

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej 

przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie             

w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją 

zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej                

są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu,                      

a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

- prokuratora. 

 

 

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przezna-

czone, dzielą się na następujące typy: 

− domy dla osób w podeszłym wieku; 

− domy dla osób przewlekle somatycznie chorych; 

− domy dla osób przewlekle psychicznie chorych; 

− domy dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

− domy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 

− domy dla osób niepełnosprawnych fizycznie; 

− domy dla osób uzależnionych od alkoholu. 

 

 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą 

opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej 

wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania           

do domu pomocy społecznej. 

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej            

z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu              

na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania            

na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

 

 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. 
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Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: 

− w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku; 

− w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala 

starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym,                 

nie później niż do dnia 31 marca każdego roku; 

− w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek 

województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, 

nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. 

 

Ogłoszenia takie stanowią podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt 

w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego 

po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność  

za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia  

z roku poprzedniego. 

 
 

Osoby obowiązane do wnoszenia opłat za pobyt 
 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 

są w kolejności: 

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, 

a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów 

dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu, 

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi: 

− w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest 

wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie            

gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesie-

niu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 

− w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na               

osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę       

w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu 

opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na 

osobę w rodzinie, 

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy 

społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem           

utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi 

przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 
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Jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność, wówczas jego          

małżonek, zstępni lub wstępni osoby umieszczonej w domu pomocy 

społecznej oraz gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat. 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić również inne 

osoby. 

 

Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek 

bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana z emerytury             

lub renty mieszkańca domu (przez właściwy organ emerytalno-

rentowy) bądź z zasiłku stałego mieszkańca domu (przez ośrodek         

pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia). 

Małżonek, zstępni lub wstępni osoby umieszczonej w domu pomocy 

społecznej, wnoszą opłatę do kasy lub na rachunek bankowy gminy,          

z której mieszkaniec domu został skierowany. 

 
 

Ważne! 

Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt 

mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej 

opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli: 

− wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy 

społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce, 

− występują uzasadnione okoliczności - zwłaszcza długotrwała          

choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, 

straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych 

zdarzeń losowych, 

− małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia 

lub wynagrodzenia, 

− osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie 

wychowuje dziecko, 

− osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała 

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu           

o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu 

pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu, 

− osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu 

oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej             

do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu. 
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Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu                 

w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty,                   

na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie 

sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą                       

i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo              

prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo 

popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej                  

do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica.      

Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt 

mieszkańca domu w domu pomocy społecznej. 

 

Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 

1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 i 752), 

obowiązanych do wnoszenia opłaty za swój pobyt w domu pomocy 

społecznej można zwolnić, na ich wniosek albo z urzędu, całkowicie 

albo częściowo z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. 

Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu 

członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej albo o odmowie 

zwolnienia organ bierze pod uwagę możliwości i sytuację finansową 

gminy. 
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Wzory pism 
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Wzory pism: 
  - pozew o alimenty 

Słubice, dn. 1 września 2019 r. 

 

Sąd Rejonowy w Słubicach 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 

Powód: 
mał. Tomasz Nowak 
PESEL 10210412345 
reprezentowany przez matkę: 
Joanna Nowak 
ul. Prosta 1 
69-100 Słubice 

Pozwany: 
Krzysztof Nowak 
ul. Graniczna 1 
69-100 Słubice 

 

Wartość przedmiotu sporu: 18.000,00 zł 
 

Pozew o alimenty 

Niniejszym, w imieniu małoletniego powoda Tomasza Nowaka, wnoszę o:  

1) zasądzenie od pozwanego Krzysztofa Nowaka na rzecz małoletniego powoda 
Tomasza Nowaka alimentów w kwocie po 1.500,00 zł miesięcznie, płatnych                
z góry do rąk matki do 10. dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami               
w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia wniesienia 
pozwu. 

2) zobowiązanie pozwanego do złożenia do akt zaświadczenia o jego dochodach             
za okres ostatnich 12 miesięcy,  

3) Przeprowadzenie dowodu:  
- z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu,             
- zaświadczenia o dochodach pozwanego za okres ostatnich 6 miesięcy 
na okoliczności wskazane w uzasadnieniu niniejszego pozwu.  

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm           
przepisanych.  

 

Ponadto na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby 
mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu ponieważ pozwany unika kontaktu         
z matką powoda.  
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Uzasadnienie  

Małoletni powód Tomasz Nowak pochodzi ze związku małżeńskiego Joanny Nowak              

i Krzysztofa Nowaka. Urodził się w dniu 04.01.2010 r. w Słubicach.  

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia oraz aktu małżeństwa  

Małoletni powód Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Słubicach. Miesięczna          

odpłatność za zajęcia wynosi 1000,00 zł. U powoda zdiagnozowano szereg alergii  

pokarmowych, co wiąże się z koniecznością stałego podawania kosztownych lekarstw. 

Koszty związane z leczeniem wynoszą średnio 250,00 zł miesięcznie.  

Dowody:  

1. zaświadczenie ze szkoły,  

2. zaświadczenie od lekarza alergologa,  

3. paragony z apteki i sklepów z żywnością specjalistyczną  

Matka powoda obecnie jest zatrudniona w sklepie odzieżowym „Fashion” na stanowisku 

sprzedawcy. Jej wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 2600,00 zł brutto miesięcznie              

i nie posiada żadnych innych źródeł dochodu.  

Dowód: zaświadczenie o zarobkach matki powoda  

Pozwany pracuje w firmie ochroniarskiej „Security” na stanowisku starszego pracownika 

ochrony. Jego miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu tego zatrudnienia wynosi 

4000,00 zł.  

Dowód: zaświadczenie o dochodach pozwanego  

Obecnie małoletni powód zamieszkuje wspólnie z matką w mieszkaniu własnościowym 

należącym do matki powoda. Łączny koszt jego utrzymania wynosi 1.500,00 zł miesięcznie.  

Dowód:  

1. zestawienie kosztów utrzymania małoletniego powoda,  

2. rachunki za media i utrzymanie mieszkania,  

3. rachunki za leczenie i rehabilitację powoda,  

4. rachunki ze szkoły.  

Pozwany w dniu 1 czerwca 2019 r. wyprowadził się z mieszkania zajmowanego dotąd 

wspólnie z powodem i Jego matką. Od tego czasu nie przejawia zainteresowania dziec-

kiem i jego sprawami, ani też nie przekazuje żadnych środków na jego utrzymanie.  

W związku z tym niniejszy pozew jest uzasadniony i wnoszę jak na wstępie.  

 

……………………… 

(podpis powódki)  

 

Załączniki:  

1. Odpis pozwu dla strony przeciwnej wraz z załącznikami.  

2. Dokumenty wskazane w treści pozwu.  
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Wzory pism: 
  - umowa darowizny pojazdu 

 

Umowa darowizny pojazdu 

  

Zawarta w dniu 15 września 2019 r. w Słubicach pomiędzy:  

Pawłem Nowakowskim, PESEL 65101212345, legitymującym się dowodem osobi-

sty nr ABC 123456 zam. w Słubicach (69-100) przy ul. Mechanicznej 10/2 

dalej zwanym Darczyńcą,  

a  
 

Janem Nowakowskim PESEL 88080812345, legitymującym się dowodem osobisty 

nr CDE 123456 zam. w Słubicach (69-100) przy ul. Mechanicznej 10/2 

dalej zwanym Obdarowanym 

o następującej treści: 
 

§ 1  

Przedmiotem darowizny jest pojazd marki Opel Corsa rok produkcji 2012 , pojemność: 

1000 cm3, nr rejestracyjny: FSL 11111, nr nadwozia (VIN): A02189369VN7388. 

 

§ 2  

Darczyńca oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu darowizny opisanego 

w § 1 niniejszej umowy.  

 

§ 3  

1. Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanemu przedmiot określony  
w §1 niniejszej umowy.  

2. Obdarowany oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje.  

 

§ 4  

Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę 10.000,00 zł (słownie: dzie-

sięć tysięcy złotych 00/100).  
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§ 5  

Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny wolny jest od jakichkolwiek obciążeń 

finansowych i praw osób trzecich.  

 

§ 6  

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 

będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§ 7  

Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwym sądom                

powszechnym.  

 

§ 8 

Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej strony.  

 

 

 

………………….……...                                                  ……………………….....  

     podpis darczyńcy                                                       podpis obdarowanego 
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Wzory pism: 
  - oświadczenie o odwołaniu darowizny 

Słubice, dn. 1 września 2019 r. 

 
Janina Kowalska 
PESEL 55040312345 

ul. Sądowa 4c 
69-100 Słubice 
 

Piotr Kowalski 
ul. Nowa 10 
69-100 Słubice 

 

 

Oświadczenie o odwołaniu darowizny 

 Niniejszym, w imieniu własnym, oświadczam, że odwołuję darowiznę              
samochodu osobowego marki Fiat Tipo o nr rej. FSL 12345, jaką dokonałam na rzecz 
mojego syna Piotra Kowalskiego, umową darowizny zawartą dnia 1 stycznia 2019 r. 

 Powodem odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność mojego syna        
Piotra Kowalskiego, na rzecz którego darowizny dokonałam.  

 Rażąca niewdzięczność obdarowanego przejawia się w umyślnym, nagannym 
postępowaniu wobec mnie, polegającym na rażącym zaniedbywaniu obowiązków 
rodzinnych, przejawach agresji fizycznej, której skutkiem była moja kilkukrotna             
hospitalizacja związana z doznanymi urazami ciała. 

 W związku z odwołaniem darowizny wzywam Piotra Kowalskiego, aby              
w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu niniejszego oświadczenia o odwołaniu           
darowizny przeniósł na moją rzecz własność przedmiotu darowizny. W przeciwnym 
razie wystąpię do sądu z pozwem o zobowiązanie obdarowanego do złożenia 
oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia własności pojazdu będącego                
przedmiotem darowizny na rzecz darczyńcy .  

 

……………………...  

(podpis darczyńcy)  
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Wzory pism: 
  - wniosek o całkowite zwolnienie z opłat za pobyt ojca  

 w domu pomocy społecznej 

Słubice, dn. 1 września 2019 r. 

 

Burmistrz X 

Urząd Miejski w X 

 

Wnioskodawca: 

Anna Pawlak 

ul. Odrzańska 1 

69-100 Słubice 

Dotyczy sprawy: 1/23/2019 

 

Wniosek o całkowite zwolnienie z opłat  

za pobyt ojca w domu pomocy społecznej 

 Na podstawie art. 64 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U.2019.1507 t.j.), niniejszym wnoszę o całkowite zwolnienie mnie z opłat                   

za pobyt mojego ojca Józefa Pawlaka w Domu Pomocy Społecznej w X. 

 

Uzasadnienie  

 Dnia 25 sierpnia 2019 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w X z upoważ-

nienia Burmistrza X wydał decyzję w przedmiocie ustalenia ode mnie opłaty za pobyt 

mojego ojca Józefa Pawlaka w Domu Pomocy Społecznej w X. Decyzją tą zostałam 

zobowiązana do ponoszenia opłat w wysokości 900,00 zł miesięcznie. 

 Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. 5 lat temu zdiagnozowano 

u mnie szybko postępującą chorobę zwyrodnieniową stawów, znacząco utrudniającą 

mi samodzielne funkcjonowanie. Obecnie utrzymuję się wyłącznie z renty z tytułu 

całkowitej niezdolności do pracy oraz dodatku pielęgnacyjnego w łącznej kwocie 

1290,00 złotych. Ze względu na zły stan zdrowia, nie jestem w stanie podjąć żadnego 

zatrudnienia. 
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 W mojej sytuacji występują uzasadnione okoliczności tj. długotrwała choroba  

i niepełnosprawność, pozwalające na całkowite zwolnienie mnie z opłat za pobyt mo-

jego ojca Józefa Pawlaka w Domu Pomocy Społecznej w X. 

 

 

 

 

 

 ………………………………..  

(podpis wnioskodawczyni)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Orzeczenie o niepełnosprawności 

2. Zaświadczenie o stanie zdrowia 

3. Decyzja o waloryzacji renty z dnia 5.03.2019 r. 
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2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

(Dz.U.2019.1145 t.j.) 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz.U.2019.1507 t.j.) 

4. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn  

(Dz.U.2019.1813 t.j. ) 
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